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 רוטַארעטיל רעשידָיי רעד ןיא ךנת

 סעיצַאטנַארֿפנַאק ןוא תועּפשח ,ןלַאװק

 :ןטקעלַאיד ןוא ןכַארּפש טנזיוט ןיא טצעזעגרעביא ,ךנּת רעד

 .-עגסיוא ןענַײז עכלעוו ,סעמעט ןוֿפ לַאװק רעקיּפעשסיױאמוא ןַא זיא

 רע זַא ,ןיוש אטישּפ ַא ,רוטַארעטיל-טלעװ רעד ןיא ןרָאװעג טצונ

 טימ זיולב טשינ .רוטַארעטיל רעשידִיי רעד ןיא טסַאגמַאטש ַא זיא

 יד טיִמ ךיוא רָאנ ,תועּפשה ןוא סעמעט עטסקיטרַאנדײשרַאֿפ ענַײז

 .טפור רע סָאװ ןוא ןֿפורעגסױרַא טָאה רע סָאװ ,סעיצַאטנָארֿפנָאק

 , י | ,םויה-דע סױרַא

 לֹּכִמ ןטופסיד ןעגנַאגעגנָא רודו רוד לכב ןענַײז סע דלַאב יו

 קילעֿפוצ ןענַײז ייז יצ ,ךנּת ןוֿפ ןעגנוצעזרעביא יד ןגעוו םינימה

 .סָאד יצ ,טסקעט ןלעניגירָא םעד ןבילבעג ַײרט טשינ הנווּכב רעדָא

 .םשל רעדָא תועד-יקוליח עשיגָאלָאעט בילוצ ןרָאװעג טכַאמעג זיא

 -נעצ ןיא ךנּת רעד טייטש ןּכש לּכמ ,טסנוק בילוצ ,גנושרָאֿפכַארּפש

 -יּפסניא ערעדנַא טימ ךעלריטַאנ ,רוטַארעטיל רעשידִיי רעד ןוֿפ רעט

 ,ןעגנוקריווסיוא ןוא ןליצ ,סעיצַאר

 -עטיל-טלעוו רעד ןוֿפ רעלטסניק ןטסלעוטקעלעטניא םעד רַאֿפ

 -יוהעג ץוח ,טנעמַאטסעט ןטלַא ןוֿפ לייט רעסיורג ַא? זיא רוטַאר

 ןוֿפ דלעֿפ םוצ טרעהעג ןוא תוֿבהלתה טימ ןבירשעג ,המכח ענעב

 רעטסַײמ ןטסלעוטקעלעטניא םעד רַאֿפ ,? "גנוטכיד ןוֿפ טסנוק רעד

 ןוֿפ רצוא רעד לכנּת סָאד, רעבָא זיא טסנוקטרָאװ רעשידִיי רעד ןוֿפ

 זו ךחמ 800= 012 א דוגסטּפאאפ יעסאסט135,/ טטס6
 7 /,0061104ג 1016 50016זע, 386 קע. !צסוא עסזא 200 1,000

 2 ןסמגממ 1001108מ2 (206606 1160:286/ , 525111,101104 לט -
 - א 1, 5. 544-545, 56064/6 1879. -



 יקסנַאשזָאר לאומש 6

 קיטע רעזדנוא ןוֿפ ,טעטילַאנָאיצַאנ רעזדנוא ןוֿפ ,הנומא רעזדנוא

 זילב טשינ דִיי ןדעי ַײב ןַײז לָאז סע ,ןעז ףרַאד ןעמ ןוא ,(רסומ)

 ,רע טגָאז -- לַײװ ,"חומ ןיא ןוא ץרַאה ןיא ךיוא רָאנ ,קנַארש ןיא
 5 "ןבעל קיבײא ןליוו רימ, -- דיי רעטסנרעדָאמ רעד ןעוועג זיא סָאװ

 ןשידִיי ןוֿפ םויק ןרַאֿפ הלוגס עסיורג ַא זיא ,סע טסייה ,ךנּת

 | .קלָאֿפ
 זיא ?עטכישעג ךנּת זיא : ןעלפליפ ןיא זדנוא ַײב ךיז ןעמ טלַאה

 רעזַײװגעװ רעזדנוא ךנּת זיא ?עיגילער רַאֿפ ךובטנַאה סָאד ךנּת

 טכַײל זיא'ס ןוא .ּפָא-טגערֿפ'מ ןוא ןַײרַא-טשטַײט'מ ?קיטע רַאֿפ

 ךיז ןעֶצַאב רימ . ..ןגערֿפוצּפָא טכַײל זיא'ס ןוא ,ןשטַײטוצנַײרַא

 ...רעדניק וצ ןרעטלע יװ רעדָא ןרעטלע וצ רעדניק יװ ךנּת םוצ

 ןוא ,טנעאג- וצ זיא'ס לַײװ ,רעטנוא ןעמ טצַאש טָא ...סנגייא זיא'ס

 !סנגייא זיא'ס לַײװ ,םזגמ ןעמ זיא טָא

 הניאצ, .רדח ןיא טעװעדָאהעג ךיז שידִיי טָאה תורוד ךס ַא
 .רעדניק יד ןיא טדערעגנַײרַא סעמַאמ ערעזדנוא ןוֿפ טָאה "הניארו
 טָאה קחצי תדקע .שטַײט-שמוח טימ ןעקנורטעגנָא זיא ןוזעל-עמַאמ

 .תורבידהי תרׂשע יד יװ טקריוװעג רעקרַאטש רעדניק עשידִיי ףיוא

 יו ,עמַארד יד ןעוועג זיא ןבעל ןשידִיי ןוֿפ לָאבמיס רעטסערג רעד

 םוצ ןוז ןַײז ןריֿפ םיא טסייה סָאװ ,לוק םעד טגלָאֿפ עטַאט רעד

 -סָאװ -- -- -- ןטַאט םעד קיטכרָאֿפרע טגלָאֿפ ןוז רעד ןוא ,חבזמ

 עיגָאגַאדעּפ ?עיגילער ? קיטע ?עטכישעג ?לשמוח סָאד זיא עשז

 ?רֿפס ַא ןוֿפ שוֿבל ןיא

 ,סאסריג עלַא יד טכערניוװ ןבָאה רוטַארעטיל רעשידִיי רעד ןיא

 סעיסרעוו ?שיפקָאדאטרא ןעמ טניֿפעג סרעבַײרש עכעלטלעוו יד ַײב

 ...לביב רעד ןוֿפ

 טעטילַאער ןיא ךיז טדײלקרַאֿפ סָאטימ |

 -ַאב ןבָאה ןטסיכיזניא יד ןעמעוו טעָאּפ רעד ,שָאוהי יו טקנוּפ

 רעטסנרעדָאמ רעד ןוֿפ רעגָאזנָא ןרַאֿפ ,רעײגרָאֿפ רעייז רַאֿפ טכַארט

 ,1920 קרָאיוינ ,13 יז ,קרעװ יד ןופ 'ב רֶצֵטַזג ,"גנודליבא -- ץרּפ .ל ,י 51



 1 רוטַארעטיל רעשידִיי רעד ןיא ךנת

 -שטַײט טכַארבעגנַײרַא ךנּת ןוֿפ גנושידִיירַאֿפ ןַײז ןיא טָאה ,גנוטכיד

 -יירש ןשידִיי םעד זַא ,אצמנ ...רדח ןקילָאמַא-לָאמַא ןוֿפ רעטרעוו

 -עגנָא רערעווש זיא ,ןעוועג ןבָאה טשינ לָאז רע ןרעדָאמ יו ,רעב

 רעביא ,לַאניגירָא-ךנּת ןוֿפ ןכַײװּוצּפָא רעבַײרש ןשַיױג םעד יװ ןעמוק

 ןענַאטשעג רמוש ַא יו זיא ךָאו רעד ןוֿפ הרדס יד .שמוח ןוֿפ טּפיוה

 -עג ,טיהעגּפָא טָאה עיצידַארט עזעיגילער יד ...ךַאװ רעד ףיוא

 ...ןקָארשעגנָא ,טעװעמַאהעג ,טמיוצ

 / גנוטכידרעביא יד סָאװ ,טשינ שודיח ןייק רָאג רעבירעד זיא סע

 ןדמל םעד טעָאּפ ןיא ןענוֿפעג זיולב טשינ טָאה שידִיי ףיוא ךנּת ןוֿפ

 -ָאילביב רעוויסנעטסקע ןַא טימ ארמג ריא ךיוא רָאנ ,רעשרָאֿפ ןוא

 + שידִיי ןיא םוקינוא ןַא ,עיֿפַארג

 ןוֿפ םעטָא םעד גנוטכידרעביא סעשָאוהי ןיא טָאה ךנת רעד

 -ייה רעקיזָאד רעד .םירֿפסה רֿפס ןוֿפ לַאניגירָא רעד יו ,טייקילייה

 ןוֿפ ר לביב יד ןיא ןרָאװעג טכַארבעגנַײרַא זיא םעטָא רעקיל

 | ,קיטסירטעלעב רעשידִיי רעד

 ,רוטַארעטיל רעשידִיי רעד ןוֿפ שדוק-ןורָא רעד ןרָאװעג זיא ךנת

 טייקשירעֿפעש וצ סעיצַאזירַאלוּפָאּפ ןוֿפ

 .-ַאיד רעשישטַײד-שידִייא רעד ןעוו זַא ,טלעטשעגטסעֿפ זיא סע

 ןיא ןדִיי יד ןשיווצ ךַארּפשגנַאגמוא ןַא ןרעו ןביוהעגנָא טָאה "טקעל

 -9ג ןבירשרַאֿפ, ןיוש ןענַײז ,טרעדנוהרָאי ןט14 םעניא ,דנַאלשטַײד

 -עגרָאֿפ ןגעלֿפ סָאװ ,ןלייט-לביב עלַא יד ןוֿפ ןעגנוצעזרעביא יד ןעוו

 יד יוװ ,ךַארּפשגנַאגמוא רעד ףיוא םלוע ןרַאֿפ לוש ןיא ןרעוו טנעייל

 טימ * המודכו הנוי רֿפס ,רּתסא-תליגמ ,םיה-תריוש ,תורבידה-תרׂשע

 317 טַאמרָאפ-ארמג ןיא ,שָאוהי ןופ ךנת םוצ תורעה -- רעװָאסָאק יכדרמ * !
 "סיױרַא ,םישוריּפ ןוא םישרפמ ןופ ןַאקיסקעל ןטַײז 62 + ןטַײז עקיטלַאּפשיײװצ
 | .ןיקרָאװד:שָאוהי הוח ןוא ןיקרָאװד רעבוד םהרבַא ןופ ןבעגעג

 רַעֶד ןוִפ עטכישעג יד ,"רוטארעטיל עשידיײטלַא; -- גרעבניצ לארשי *
 ,1943 י"נ ,33 יז ,6 ךנַאב ןדַי ַײב רוטַארעֶטיִל



 יקסנַאשזָאר לאומש : 8

 עשירעבַײרש; יד ןביוהעגנָא ךיז טָאה שמוח ןוֿפ רעטעלב ןצעזרעביא

 ןטיהוצּפָא ףיוא ,ןצונ ןעגנערב וצ ליצ ןטימ .שידָיי-טלַא ןיא ?טעברַא

 .ךרד ןשידַי ןלענָאיצידַארט םעד

 עיצידַארט רעשידַיי ןוֿפ סיוש ןיא ןרָאװעג ןריובעג זיא שידִיי

 לביב יד זיא אליממ .רעזַײװגעװ ריא ןעוועג ךנת רעד זיא אליממ --

 .רוטַארעטיל רעזעידִיי רעד רַאֿפ רעזייווגעוו רעד ןרָאװעג

 -עֿפעש ןיא ןגיטשעג זיא רוטַארעטיל עשידִיי יד רעכעה סָאװ

 -ַאלוּפָאּפ ןוֿפ ,טייקשירעמועטייט ןוֿפ קעװַא זיא יז רעמ סָאװ ,טייקשיר

 ןיא טֿפיטרַאֿפ ךיז יז טָאה רעמ ץלַא ,ןעײטרַאּפ רעדָא תווצמ ןריזיר

 .ךנּת

 -בלעז רעד ןָא .קידנעטשבלעז ןרעוו :טניימ ךיז ןֿפיטרַאֿפ לַײװ

 חוּכ ןטימ .רעבַײרשרעביא ןַא זיולב רעבַײרש רעד זיא טייקידנעטש

 ןוֿפ רוטַארעטיל ןֿפַאשעג טרעוו טייקידנעטשבלעז רעשירעבַײרש ןוֿפ

 תודע רעד זיא קיטסירטעלעב ןוא ,רעױד ןוֿפ רוטַארעטַיל .טרעוו

 ,ןטייקיבייא עלַא רַאֿפ עכָאּפע רעד ןוֿפ

 -עב ןיא ָאד זיא סָאװ ,טייקידנעטשבלעז עשירעבַײרש עקיזָאד .יד

 ןוֿפ קרעו ןטשרע עמַאס םעד ןיא וליֿפַא ךיז טוַײװַאב ,קיטסירטעל

 גרובסגיוא ןיא טקורדעג ,"ךוב-לאומש ןיא ,רוטַארעטיל רעשידִיי רעד

 רימ , .1612 לעזַאב ,1609 גָארּפ ,1578 עקָארק ,1563 עוטנַאמ ,4

 וליֿפַא ןוא גנוצעזרעביא רעטושּפ ןייק טימ טינ ןָאט וצ ָאד ןבָאה
 ןשילביב םעד ןוֿפ (ֿבור סָאד טגָאז ןעמ יוו) עזַארֿפַארַאּפ ןייק טימ טינ

 ןוא טלַאהניא .גנוטעברַאַאב רעקידנעטשבלעז ַא טימ רָאנ ,טסקעט

 רעבָא ,ךנּת ןטימ ללּכ ךרדב ןעמיטש גנובַײרשַאב רעד ןוֿפ רדס

 סַײנ טכַארבעגנַײרַא ךוב-לאומש ןוֿפ רעטכיד רעד טָאה זַײװרעטרע

 רצקמ רע טָאה רעדיוו רעטרע ערעדנַא ןיא ,םירוקמ ענעדײשרַאֿפ ןוֿפ

 רימ ןוומ ךנּת םעד יבגל ןעגנורענימ ןוא ןבָאגוצ יד טָא .ןעוועג

 רעד ןוֿפ טסַײג םעד ןריּפשרעד ןליו רימ ביוא ,ןעניֿפעגסױא

 .שיּפיט ַא; ןַײרַא ןיוש ָאד טריֿפ רבחמ רעמינָאנַא רעד .* ?עמעָאּפ

 ,17 יז ,עטכישעג רוטַארעטיל רעשידוי רעד ןופ רעדליב -- ךַײרנַײװ סקַאמ * -

 | | ,1928 ענליוו
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 םיטניא ןרעוו וצ ףיוא .גָאז ַא טיג רע ןעוו ,"גנודנעוו עשינַאמליּפש

 סיװעג ריא טליו טציא, :הׂשעמ יד ןלייצרעד םַײב ,םלוע ןטימ

 ,םינוגינ ןַײרַא ךיוא טּריֿפ רע ."ריא וצ טגָאזעג טָאה רע סָאװ ,ןרעה

 -ליה; ןוֿפ זיא ייז ןוֿפ רענייא ;:עלעניגירָא ןייק טשינ ןענַײז ייז ,תמא

 ןוֿפ טמַאטש סָאװ ,"דיל-ןעגנולעבינ, ןשינַאמרעג ןוֿפ ,"דיל-דנַארבעד

 -ייובעגסיוא ןרעוו ךנּת ןוֿפ ןדָאזיּפע עשירעגירק, .טרעדנוהרָאי ןט2

 ךיז טקירד םעד ןיא רעבָא ,ןעגנולייצרעד-שרדמ טיול ,תמא ,טרעט

 גנוקריו רעד טימ ןרעלקרעד יז ןגעמ רימ סָאװ ,עיזַאטנַאֿפ סיוא

 םעד ןיא ןעוועג זיא'ס .*עיזעָאּפ רעשישטַײד רעקיטלָאמעי רעד ןוֿפ

 -לאומש: סָאד זַא ,ןלעטשרָאֿפ ךיז ףרַאד ןעמ, ,טַײצ רעד ןוֿפ טסַײג

 ןַאמליּפש רעד ּוװ ,ןטנװָא-גָארטרָאֿפ עכעלטע טלוֿפעגסױא טָאה "ךוב

 "רעטשרע רעד;/ וליֿפַא זַא ,טניימ סָאד .'ןגָאז ןוא ןעגניז טגעלֿפ

 סָאװ ,טסירטעלעב ַא יװ ךיז טוַײװַאב רעכלעוו ,רבחמ רעמינָאנַא

 טייקיטכיוו יד טריּפשרעד טָאה ,ךנּת ןוֿפ טסקעט ןטימ ךיז טצינַאב

 ,טרָאװ ןַײז וצ ןרעהוצ ךיז לָאז םלוע זַא ,ןעלטימ עשירעליּפשיוש ןוֿפ

 .טנעיילעג רעקינייו טָאה'מ ןעוו ,טַײצ ַא ןעוועג טלָאמעד ךָאנ זיא'ס

 ןענרעל וצ ןוא טנעיילעג ןבָאה עטריגעליוירּפ רָאנ ...טרעהעג יו

 -שירעֿפעש וצ ןוא .טריגעליווירּפ רעמ ךָאנ ןַײז טֿפרַאדַאב ןעמ טָאה

 ךוב לאומשש סָאד; .רערעווש ַא רָאג זיב ןעוועג געוו רעד זיא טייק

 .5 "לוזע עזעירָארעטיל עטוערע רעזדנוא טרעוו

 שידִיי ןיא גנורעּפכורֿפַאב עשיכנת יד

 -ַאב רעד ןָא .עטַאט ןַײז ךנּת זיא ,ןזעל-עמַאמ זיא שידִיי ביוא
 ןושל-עמַאמ ןיא ןַײרַא טינ ךיז ןשימ סע ביוא ,ךנּת ןוֿפ גנורעּפכורֿפ

 זיא -- םיֿבותּכו םיאיֿבנ ןוֿפ סעזַארֿפַארַאּפ ןוא שמוח ןוֿפ ןצכעגָאז

 | ,107 ,101 ,80 'זז ,זיד '

 ,0 יז ,רוטטַארעטיל רעשידי רעד ןופ עטכישעג יז -- קירע סקַאמ*

 | ,1928 צעשרַאװ



 .יקסנַאשזָאר לאומש י 10

 םיקוסּפ ףיוא ןעגנוטַײדנָא רעדָא םיקוסּפ ןָא .ָאטנַארעּפסע . ..שידִיי

 ...ןושל שִייוג -- שידִיי זיא

 החזמ .ןעגנונעכייצַאב עשירעלָאמ ןוֿפ עיגָאלָאטנַא ןַא זיא רבדמ

 ֿבלּכ .ןימרעט ןשיגָאלָאעט ןַײז ץוח ,ףירגַאבסקלָאֿפ ַא ןרָאװעג זיא

 .ןשטנעמ רַאֿפ דָארג רָאנ ,טנוה ַא רַאֿפ שידִיי ןיא טשינ ןעמ טצינַאב

 ,סעירָאגעטַאק עכעלשטנעמ ,ןלָאבמיס ןרָאװעג ןענַײז ועע ןוא ֿבקעי

 ריא טנעק ,טליוו ריא זַא -- סעיצַאזיליוויצ ענעדײשרַאֿפ רַאֿפ ןעמענ

 ...עיצַאזיליוװיצ ןוא רוטלוק ןשיוצ קוליח םעד ןעמענ יד ןיא ןעז

 -ףַא-רקיע רעד ,עיציניֿפעד עלַאנָאיצַאנ ַא ןרָאװעג זיא לזאזעל ריעׂש

 רעד גונעג טשינ זיא ךלמ ינדעמ ןָא .םזיטימעסיטנַא ןגעק טנעמוג

 -פָא טשינ ביוא .טעקנַאב ןטסכַײר רעדָא הדועס-הנותח ַא רַאֿפ ביול

 -רַאֿפ םוצ ןעמוקנָא ןטסקינייװ םוצ ןעמ זומ ,רק:עו-אושש טימ ןענעקייל

 זיא ,ױזַא ָאי ביוא -- ןכ םא ןוא ...ןגילבש ןגיל --- שידִיי ןשיכנּת

 -ָאמ טסייה טסינָאלָאק ַא ןוֿפ ךוב ַא ןעוו ....ןגָאז וצ ױזַא -- רומאל

 .הרוּת-ב ַא טייטש ךוב ןרעטניה זַא ,ןעמ טסייוו ,תיסששארב רעליווסעז

 ַא רַאֿפ סָאװ -- איֿבנ רעד טגָאלק םעד ףױא ןוא איֿבנ רעד טגָאז

 עקיברַאֿפ ןרָאװעג ןענַײז חרוק ןוא חרת !ןעמָאידיא ענעטנַאילירב

 טקנוּפ ,דייר ךס ַא ןרָאּפשרַאֿפ סָאװ ,ןענימרעט עלַאיצָאס ןוא עשיכיסּפ

 .םודס הׂשעמ ןוא רוביגה ןוזעמש יי

 ,ויטַארוגיֿפ ןצינ ןעמונעג שמוח ןוֿפ רעטרעוװו ןעמ טָאה ױזַא

 ישנַא ךיז ןבָאה םעד ןיא .ןעל-עקשעטנעה .,ךַארּפשמיײהעג זיב שזַא

 ןיא ,טֿפַאשרעה רעשיצַאנ רעד רעטנוא לעיצעּפס טּפַאכעגנָא ונימולש

 -ַאב ןענַײז ךעלטרעוו ןוא רעטרעוו-שמוח .ןטעצַאק יד ןיא ןוא ָאטעג

 ,ןײטשרַאֿפ טשינ ןלָאז סרעקינַײּפ יד ידּכ זיולב טשינ ןרָאװעג טצונ

 ,טצונַאב לָאמַא ייז טימ ךיז ןבָאה דנַאלשטַײד ןיא םיֿבנג יו לידֿבהל

 ,ןעגנונעֿפָאה ,טייקשימייה-טלַא טכױהעגנָא ןבָאה ייז לַײװ רקיעב רָאנ

 ,יהיו ןעמ טגָאז ."ןעגנַאגעג; יװ רעמ זיא ךליו .הנומא ,םזימיטּפָא

 ןיא ,טנרעלעג סעּפע זיא טינ יו טָאה רעכלעוו ,דִיי ַא ךיז טנָאמרעד

 ןדייר טינ ןעמ ליוו ."הרצ ַא זיא טרָאד ,יהיז ַא ּוװ זַא ,לטרעוװ-סקלָאֿפ

 .-- תומ ירחָא; ןעֵמ טגָאז ,םענעברָאטשרַאֿפ ַא ןגעו סטכעלש ןייק
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 :ערעדנַא יד ךָאנ ענייא ןעייג סָאװ ,תורדס ַײרד יד רָאנ "םישודק

 "יסח ןיא הדימ עטסערג יד ,ןידחי ."רומא --- םישודק --- תומ ירחא;
 ,טעטירַאדילַאס ,טֿפַאשרעדורב ,טייקינייא ןוֿפ הכרב יו זיא ,תוד

 .-ולָאװער רעד ןיא העובש יד ןוא ןַאגָאלס רעד ןרָאװעג זיא יז ןוא

 יד ןיא ,ָאטעג ןיא רדנ רעקילײה רעד יװ ,גנוגעווַאב רערענָאיצ

 -רעטנוא סָאד ,ץרחי אל ,טלעגכעטש .ןטעצַאק יד ןיא ןוא רעדלעוו

 ןלָאז טניה יד זַא ,ויױבצוש רעשידִיי רעשירָאטסיה רעד זיא ,ןֿפױק

 ...ןליב טשינ

 ןוֿפ רעבירַא טשינ ןענַײז רעטרעוװ-שמוח יד זַא ,ךעלריטַאנ

 ןקרעמ ךיז טמענ ךעלסיב וצ; .שידִיי ןטדערעג םוצ ךַײלג שטַײט-רדח

 ,שטַײט םעד ןוֿפ ךַארּפש רעד ןוא ךַארּפשסעומש רעד ןשיווצ קוליח ַא

 רעטערג ץלַא ,ךַארּפשסעומש רעד ןוֿפ גנולקיװטנַא יד רעטַײװ סָאװ

 ,שטַײט םעד ןוֿפ ךַארּפש רעד ןוא ריא ןשיװצ ץנַאטסיד יד טרעוו

 ןלעיצעּפס ַא ןיא טלדנַאװרַאֿפ עטצעל יד טרעו טַײצ רעד טימ ןוא

 | ,?"ךַארּפששטַײט יד --- ןושל

 יז יו טסַײג םעניא ,םירדח ןיא טריוויטלוק ,ךַארּפששטַײט יד

 עשינַאמרעג יד רעבָא זיא ,דנַאלשטַײד ןיא ןרָאװעג ןֿפַאשעג זיא

 גנוקריוו רעייז רעטנוא זיא .ןצרַאה םוצ ןעוועג טשינ רָאג םיליּכׂשמ

 שידיי ןרעטַײװרעד רעמ סָאװ טָאטשנָא ,ץנעדנעט יד ןעמוקעגֿפױא

 ידּכ ,סיעכהל-וצ ףיא ,ןרעטנענרעד קירוצ רָאג יז -- שטַײד ןוֿפ

 -חרזמ ןיא זיא ךוּפיהל ...ןשטַײד טימ רעמ סָאװ ןדִיי ןשימסיוא וצ

 שידִיי-רדח םעד :ץנעדנעט עטרעקרַאֿפ ַא רָאג ןעמוקעגֿפױא עּפָאריײא

 -שטַײט רעד ןוֿפ יײס ןוא שטַײד ןוֿפ יײס ןרעטַײװרעד וצ רעמ סָאװ !

 ךיז ךנּת ןוֿפ ןעגנוצעזרעביא ןיא וליֿפַא ןבָאה םורַא ױזַא ... ךַארּפש

 ןוֿפ גנולקיװטנַא רעקיטסַאה רעד ןיא תועד-יקוליח יד טלגיּפשעגּפָא

 .ןעגנורימרָאנ עקיטַײצַײנ יד ןוא ןושל ןשידִיי

 זעידִיי ןיא ךיז ןענעגעגַאב ַײנ ןוא טלַא

 עיצידַארט רעד ןגעװ גנושרָאפסױא ןַא ,שטַײט-שמוח -- לבָאנ המלש רייד?
 1943 י"נ ,ָאװיי ,16 יז ,םירדח יד ןיא שמוח ןשטַײט ןופ
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 ץנערעֿפנַאקיךַארּפש רעציװַאנרעשט רעד ךרוד זעטניפ רעד

 .ןעזעגסיוא טָאה סע ןעוו ,טרעדנוהרָאי ןט19 ןיא ,טַײצ ַא ןעוועג

 --רעד ןלעוװ שדוקיירֿפס יד ןוֿפ "ןעגנוצעזרעביא? עשירעמשטַײד יד זַא

 -עג יד ןרעטַײל וצ ןעגנוגנערטשנָא עלַא *ןָאגרישז, ןיא ןעקנירט

 -רעד יד ןיא ןוא דנַאלסור ,ןלױּפ ןיא ןענרעל וצ עיצידַארט ענעֿפַאש

 .םיליּכׂשמ עשינַאמרעג יד .ךַארּפששטַײט טימ ךנּת ןעַײרעדנעל עקַיַײב

 ,תויתוא עשידִיי טימ שטַײד ןייר ןגיילסיוא ןעמונעג וליֿפַא ןבָאה

 ,סנַאסענערידַארּפש רעשידִיי רעד ןעמוקעגרעטנוא רעבָא זיא ָאד

 "שטַײט .ןוזעל-עטַאט ןטימ טֿפתוזערַאֿפ ךיז טָאה ןוזעל-עמַאמ ןכלעוו ןיא

 -רעדָאמ ןטימ ןשימסיוא ןוא ןרעטנענרעד ךיז ןעמונעג טָאה ךַארּפש

 ןיא ןעקנוטעגרעטנוא ךיז טָאה שידַיי רענרעדָאמ ןוא ,שידָיי םענ

 שָאוהי תומילש עטסערג יד טכיירגרעד טָאה םעד ןיא .ךַארּפששטַײט

 ןגָאװ לָאז'מ ,וצרעד ןעגנַאגרעד !יא'ס .גנוטכידרעביא-ךנּת ןַײז טימ

 :?עידִיי ףיוא הרות יד ןבעגעג טָאה שָאוהי; :ןגָאז וצ

 ןטימ שידיי-רדח ןטסטרעטַײלעג םעד טבעװעגֿפױנוצ טָאה שָאוהי

 ןוא ּפָארט ןשיװצ געװװלטימ ַא טכוזעג ,ןושל ןשיטעָאּפ םענרעדָאמ

 ,הֹרוּת ןוֿפ ןסנגייא-ךַארּפש יד ןיא טֿבושיעגנַײא .קימטיר רעשירעטכיד

 -ַּפִא קינייו טשינ ןוֿפ יד טקיטסעֿפַאב שָאוהי טָאה ,םיֿבותּכו םיאיֿבנ

 רעזדנוא ןוֿפ רעטרעװשטַײט ךס ַא ןטלַאהוצֿפױא עיצידַארט עטגערֿפעג

 ,דיר עכעלשידִיי ַײס ןוא עקידשדוק-ןושל ַײס ,רצוא-ךַארּפש ןטלַא

 .עיצידַארט ןוֿפ טײקמערַאװ רעד טימ חסונ ןֿפַאש סָאװ

 -ךַארּפש עשידִיי עט1 יד טָאה גנודנעוו עקיזָאד יד טריזילַאנגיס

 ןיא ןעגנערבוצנַײרַא ףור סעצרּפ .(1908) ץיוװָאנרעשט ןיא ץנערעֿפנָאק

 ןענוֿפעג טָאה ןֿפַאש ןשידִיי ןקידרעִירֿפ ןוֿפ שוכר ןצנַאג םעד שידִיי

 ןיוש ןבָאה שָאוהי ןוא שֵא םולש .תוחומ ןוא רעצרעה ,ןרעיוא ענעֿפָא

 -נוכיירגרעד עטשרע יד ,ןעגנוטסעמרַאֿפ ,ןטנעמירעּפסקע טיײרגעגנָא

 ןוֿפ קעװַא טשינ, :יװ טָא טרילומרָאֿפ רעטעּפש סָאד טָאה ץרּפ .ןעג

 ןוֿפ ןליישסיוא ןילַא ךיז ,ןעניֿפעג ןילַא ךיז ...רָאנ ,טלעוו רעד
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 ,10 *...לביב רעד וצ קירוצ ,טסייה סָאד ,םענעֿפרָאװעגנָא ןוא ןדמערֿפ

 ןֿפױא ןרַאּפשנָא ךיז זומ ,סע טסייה ,רוטַארעטיל עשידִיי יד

 ןגרָאמ ןרַאֿפ טגרָאז ןוא טנַײה םעד ןקרַאטש לי יז ביוא ,ןטכענ

 ,ךנּת ןיא טגיל ןטכענ רעזדנוא ןוֿפ רצוא רעטסערג רעד ןוא

 -סנעש רעד קֿפס םוש ילב ,רעקיכלימ רעד היֿבט סמכילע םולש

 רועיש ַא ןָא טקעלּפטנַא ,רוטַארעטיל רעשידִיי רעד ןוֿפ דַייסקלָאֿפ רעט

 יו ,טײרדרַאֿפ רע סָאװ ,םיקוסּפ יד ךרוד המשנ רעזדנוא ןוֿפ תודוס

 םכילע םולש טלָאװ ךנֹּת ןָא .םיא טניד סע יװ ןוא םיא טניול סע

 רעטסכעלשידִיי רעד זיא היֿבט ןַײז .היֿבט ןַײז ןֿפַאשַאב טנָאקעג טשינ

 ענַײז ןיא .םיליהּת ןוֿפ רקיע רעד ןוא שמוח ןוֿפ ןשרד ןוא ןשרֿפמ

 רעטקַארַאכ ןיא תויטנ עקילייצמוא ךיז ןקעלּפטנַא ןשטַײט עקסעטָארג

 ,דַײטקלָאֿפ ןוֿפ

 ךנּת ןיא ןטניֿפעג עלעוטקַא ןוא םטיטרוקטקע עשירַארעטיל יד

 םויח-דע ךָאנ ךיז טלֿפוט ןוא טלֿבוטעג ךיז טָאה שידִיי סָאװ ,סָאד

 ןוא ןושל ןיא יו ךָאנ רערעמ טקריוװעגסיוא ךיז טָאה ,ךנּת ןיא

 "עט .סעיצַאטערּפרעטניא עשיטסירטעלעב עשירעֿפעש ןיא -- ליטס

 וצ זױלב טשינ טנרעלעגנָא ןבָאה ,טּפעשעג םיא ןוֿפ טָאה'מ סָאװ ,סעמ

 ןדלעה ערעייז ,םעיצַאוטיס עקילָאמַא ךעלריֿפסױא ,טיירב ןבַײרזעַאב
 םעניא ןטקילֿפנָאק עקילָאמַא ןלעטשוצרָאֿפ ןצייר רָאנ ,תונברק ןוא

 .סעיסרעוװוָארטנַאק עקיטנייה יד ןוֿפ טכיל

 לָאמַא ןטַײװ ןוֿפ ןשינעעשעג יד ןרעטנענרעד וצ גנוגיינ יד

 ןזיװעגסױרַא ןֿפוא ןטסכעלשידַיי םעד ףיוא טָאה ןטַײצ עַײנ יד וצ

 (1628-1550) יױנּכשַא קחצי 'רב ֿבקעי 'ר דִי רעשיליוּפ רעד ןיוש

 ןיא לָאמ ןטשרע םוצ ךעלנַײשרַאװ טקורדעג ,הניארו הניאצ ןַײז ןיא

 :רָאי ןטס20 ןיא ,"? רוטַארעטיל רעודנוא טלעפ סָאװ, -- ץרּפ לי 10 |

 -פיוא עט2 ,רוטַארעטיל רעשידי רעד ןופ קרעװרעטסומ 'ב רעט12 ,טרעדנוה

 ,1968 סצרַײא-סָאנעוב ,226 'ז ,עגַאל
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 אעמוה זעטַײט ןַײז ןיא ןָא-טֿפור רע זַא .עיכעשט ,גָארּפ ןיא ,6

 -רָאטשעג ַא טנָאמרעד'מ יו ,וצ רע טיג ,ךלמה המלש חנ תשרפ ןיא

 טגָאז רע זַא ןוא ...םולועה וילע -- ןבעל רעזדנוא ַײב םענעב

 -ײצטנַײה ,עטסלעוטקַא יד ,םישוריּפ עכעלטע ךַײלג רע טיג ,קידצ

 ןענרעל סָאװ יד טשינ טנָאמרעד רע .קידצ ַא זיא סע רעװ ,עקיט

 ,עּפמָאּפ ןָא הקדצ ןביג ןּוא סיורג טשינ ךיז ןטלַאה סָאװ ענעי רָאנ

 ןוא ןציטש ייז סָאװ יד ןקירעדינרעד וצ ףךיז קידנטיהסיוא ,רתסב

 ,סעיצּפעצנָאק ענרעדָאמ רימ ןבָאה ָאד ...סיורג ןכַאמ ךיז םורַא ױזַא

 ןוֿפ םישוריּפ -- טכַארבעגנַײרַא טָאה שידִַי ןיא שמוח רעד סָאװ

 | יעַײנ ןוא עטלַא ,ןלַאװק ענעדײשרַאֿפ

 ןעגנילק סָאװ םיקוסּפ ןוֿפ ,סערעל עשילַארָאמ ןוֿפ ,םישוריּפ ןוֿפ

 -עב עשידִיי ןוֿפ סעיסרוקסקע עקידרעטעּפש יד ןענַײז ,םיניד יו

 ,ןרָאװעג טכַאמעג ךנּת ןיא -- עשידִייי-טשינ ךיוא ןוא --- ןטסירטעל

 ,שירעלָאמ ,שירעבַײרשַאב ,לָאמַא ןטַײװ רעזדנוא ןזַײוװ וצ זיולב טשינ

 ַײס ןעז ןלָאז רימ זַא ,הנווּכ רעד טימ רקיעב רָאנ ,שילַארטַאעט

 ...טרָאֿפ ךיז טיירד דרע יד ַײס ןוא ששעמששה תחת ששדח ןיא

 יד רוטַארעטיל רעשידִיי רעד ןיא רימ ןעעז ןטסֿפרַאש םוצ

 -עט רעשילביב רעד ףיוא טנַײה ןוא לָאמַא ןשיוװצ עיצַאטנָארֿפנַאק

 ןבירשעג ,"ֿבויא ןוֿפ געט יד ןיא, עמַארד סקיווייל .ה ןיא עירָאטיר

 ןשיכנּת ןוֿפ ןטָאש ןיא .עּפָאריײא ןברוח ןוֿפ רעֿפסָאמטַא רעד ןיא

 ןענעגעגַאב עדייב ןוא טַײצ רעזדנוא ןוֿפ ֿבויא םעד ןעמ טעז ֿבויא

 ןוא תונברק יד ...ןקחצי ןוא ןעמהרֿבַא טימ ךיז ןרעהרַאֿפ ןוא ךיז

 ןוא ןעקנַאדעג ערעייז טימ ךיז ןרילעוד לָאמַא ןטַײװ ןוֿפ ןדלעה

 -- רע ןוא תונעט ןבָאה ָאי געמ רעוו ...ןשינעטנעקרעד-סנבעל

 -טרעה ריא ...טשינ רעוו ןוא ןגָאלקַאב ָאי ךיז געמ רעוו ...טשינ

 תומחלמ ןגעוװ דייר עקידנענערב יד ךיז ןהנעטסיוא םעד ןוֿפ סױרַא

 רעייז ןלעטשוצנַײא ןיז ענַײז ןקיש עטַאט רעד עקַאט געמ יצ ---

 ףרַאד רע זַא ,טניימ ןײלַא רע לַײװ טשינ ,םיא טסייה'מ לַײװ ,ןבעלי

 סױרַא ריא טרעה דייר יד ןוֿפ . ..חבזמ ןֿפױא ןיז ענַײז ןקיש עקַאט

 ...לארׂשי תנידמ םורַא וליֿפַא ןעַיײרעגירק ערעטיב יד



 15 רוטַארעטיל רעשידִיי רעד ןיא ךנת

 ןיא סעמעט עטסטֿפָא יד ןוֿפ ענייא ךלמה לואש זיא רַאֿפרעד

 .עמַארד .ןוא :עזָארּפ ,עיזעָאּפ רעד ןיא ,רוטַארעטיל רעשידִיי .רעד

 ךיז ןקידײטרַאֿפ וצ ידּכ ,ןייגַאב טשינ גיניק ַא ןָא ךיז ןעמ ןעק טָא

 רעטסטבײלגַאב רעד זיא דרעװש יד עכלעװ רַאֿפ ,םיאנוׂש ןגעק

 םיא םורָא ךיז טליּפשעצ ,גיניק רעד ָאי רעבָא טגיז . .. רעטכירי

 -רַאֿפ רעד .רעדלעֿפטכַאלש יד ףיוא טכָאקעצ ,טולב ענעֿפירט סָאד

 רענייק זַא ןוא ,ץלַא געמ רע זַא ,ןַײא ךיז טדער גיניק רעטרעטעג

 סטכער ףיוא ךעלקנערק ןגלָאֿפרַאֿפ טמענ רע ןוא ,טשינ םיא טניגרַאֿפ

 .דוד זיא יֹוזַא ןוא לואש זיא ױזַא . .,סקניל ךיוא ןוא

 טשינ ,ןוויטָאמ עכעלטלעװלַא ןוא עכעלשטנעמלַא ןענַײז סָאד
 -וצ ןעמענרַאֿפ ךיז לָאז'מ ןעוו .רוטַארעטיל רעשידִיי רעד ןוֿפ זיולב

 ןֿפַאשעג ץלַא זיא סע סָאװ ,תירֿבע ןיא ןוא שידִיי ןיא ןעלמַאװצֿפױנ

 גנוקריוו רעטקעריד רעד רעטנוא ןכַארּפש ענעדיײשרַאֿפ ןיא ןרָאװעג
 -- ןעװעג ןיילַא סָאד ןטלָאװ ,ןטלַאטשעג עשילביב טימ ,ךנּת ןוֿפ
 ףיוא ןבעל ץנַאג ַא ןעמונרַאֿפ ןטלָאװ עכלעוו ,ןקעטָאילביב עסיורג

 ןעמ ןעק ןילַא רוטַארעטיל רעשידִיי רעד ןוֿפ זַא .ייז ןשרָאֿפוצסױא

 ןוא עזָארּפ ,עיזעָאּפ רעד ןוֿפ קעטָאילביב עסיורג ַא ןלעטשנעמַאזוצ

 ןעמעלבָארּפ רעדָא ןטלַאטשעג יד ףיוא טיובעג זיא סָאװ ,עמַארד

 ליּפשַײב ןסיורג ַא רַאֿפ ? טשינ רועיש ןייק טָאה'ס .לביב רעד ןוֿפ

 יד ףיוא טכיל סַאּפ ַא טֿפרַאװ סָאװ ,םָאבלַא רענייש רעד ןעניד ןעק

 ןרָאװעג טריריּפסניא ןענַײז עכלעוו ,ןעגנוֿפַאש-קיזומ עלַאסרעוװינוא

 ! תורצוא .11 לביב רעד ןוֿפ

 רעניטנעגרַא רעד ןוֿפ ןליּפשַײב ייווצ ןעגנערב וצ גונעג זיא'ס
 -עטיל רעלַאסרעװינוא רעד ןוֿפ עצילָאּפ עניילק ַא -- רוטַארעטיל
 רעד העּפשה עלַאסָאלַאק ַא רַאֿפ סָאװ ,ןעמענַאב וצ ידּכ -- רוטַאר

 -קַאדער ,טריוטסוליא קיטכערּפ ןטַײז 126 ,תימלועה הקיסומב ך"נתה-ז

 ,קיזּומ רַאפ ייזומ ןלַאֿפיצינומ רהפיח ןופ ןבעגעגסױרַא ,ילַארוג השמ ןופ טריט

 | ,ו"לשת'ה
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 טָאה ,סנטשרע .:2 ןעיידיא רַאֿפ לגנַארעג-סקלָאֿפ ןיא טַאהעג טָאה ךנּת

 ,ךָארב ןוא רעצ ןסיורג םעד ןקירדסיוא טלָאװעג טָאה סָאװ ,טעָאּפ רעד

 ןיא עיצַאריּפסניא ןּפעש טעװ רע ןעוו רָאנ זַא ,ןעזעג ןוא טליֿפרעד

 -ָארפ ןוא ורמוא ןַײז ןקירדוצסיוא חוּכ ןעניֿפעג רע טעוװ לביב רעד

 לוק'ס ןבײהוצֿפױא ךעלרעֿפעג ןעוועג זיא'ס תעב ,סנטייוצ .טסעט

 יד טָאה'מ ןעוו ,רַאֿפעג רעסיוא ןענַאטשעג ןעמ זיא ,;ַאריט םעד ןגעק

 טייטש ךנּת ןיא יו ,ןדייר טזָאלעג טסעטָארּפ ןוא דײרֿפָארטש

 :41 ןבירשפג

 יד וליֿפַא ןרעװ סע לַײװ ,גנוקִיורַאב ךנּת ןיא טניֿפעג סע רעוו

 -- טײקנסַאלעג רעשיּפע טימ טלייצרעד ןדָאזיּפע עטסכעלרעדיוש

 -עג ערענָאיצולָאװער םיא ןיא טעז סע רעוװ ןוא --- היהש הׂשעמ

 .יי ךָאנןעוט ןוא ךיז ןקוקרַאֿפ ןשטנעמ רעכלעוו ףיוא ,טײקטגַאװ

 ךנּת רעד טקיטלעװעג ייז טימ ןוא ךנּת ןיא ןקיטלעוװעג עדייב

 םענוֿפ רעגילק זיא םימּת שיא רעד .םֹּת םעד ףיוא יו םכח םעד ףיוא

 : ,םכח
 .לגיּפש ַא ךיז רַאֿפ רענייא רעדעי טניֿפעג ךנּת ןיא

 יקסנַאשזָאר לאומש

 "כיד רעניטנעגרַא ןַא ןופ סעידָאלעמ עשיערבעה, --- יקסנַאשזָאר לאומש'?

 -- .1942 א"ב ,63:47 יז ,2 דנַאב ,טפירשיָאװיי רעניטנעגרַא ,"1837 ןיא רֶעט

 'וז ,12 'ב ,ןטפירשיָאװיי 'גרַא ,"ָאררעיפ ןיטרַאמ, ןיא ךנת ןופ העּפשה יד;

 .1974 א"ב ,5
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 עפלָאוװ דוד

 םיקוסּפ ייווצ

 .ךער םד לע דומעת אל

 'ךה' ,טי ארקיו

 ,ךומכ ךערל תבהָאו

 !ונודַא ינַא

 'חי ,טי ארקיו

 םיקוסּפ ייווצ יד ןבָאה גנילצולּפ ןוא

 קנַאדעג ןַײמ ןיא טרעױבעגנַײרַא ךיז

 : תארתה רעברַאה רעד טימ

 יז ןוֿפ ןדעי רעטניה טייטש סָאװ

 ,םלוע-לש-ונובר ,וד ,טסייה סָאד

 | ,ינודַא ינַא

 טעטירָאטױא רעכעלטעג ןַײד טימ טסריטנַארַאג |

 ּפיצנירּפ ןלַאטנעמַאדנוֿפ רעייז

  אֿביקע 'ר ןַײד ןוא

 טלעטשעגרעטנוא ןיוש טָאה

 עציײלּפ ענרעזַײא ןַא/
 רֿבח ןוֿפ טֿפַאשביל רעד רַאֿפ

 .הרוּת ןַײד ןיא דוסי ַא יו

 ,דייר עטושּפ ריד וצ ןדייר טנַײה ךיא ליוו

 .זיא הרוּת ןַײד ךעלשטנעמ ןוא טושּפ יו

 ,ריד וצ טנַײה ךיא םוק רעדיװ
 .געוװ ןייא םעד רָאנ סייוו ךיא םערָאװ
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 ,דימּת םוק'כ

 לוֿפ זיא ץרַאה ןַײמ ןעוו

 ,ןסָאלשרַאֿפ -- ןעלמיה יד ןוא

 ,טגַײװש -- דרע יד ןוא

 ָאד ךָאנ טסיב רענייא וד זיולב

 -- דייר עקידשחלב יד ןרעה וצ

 !ןרעה טסזומ וד םערָאװ

 הליֿפּת רעמוטש ןַײמ טימ ךיא םוק

 -- ריד וצ

 קידנגַײװש-קידמיקמעממ

 .ןּפיל עטנֿפעעג ןָא ןוא

 ןכוז טנַײה טינ ליוו'כ

 ,רודיס ןטנװַאדעגסיױוא ןטלַא םעד

 יֹנֲא הדומ טימ ןָא ךיז טבייה סָאװ

 --- חתֿפּת יתֿפש : ךיז טעב ןוא

 ! טָאג ,ןּפיל ענַײמ ןֿפע

 ײלרעלּכ טימ לוֿפ זיא ןוא

 ,סדודל רומזמ ןוא סחצנמל

 ןשינעגערֿפ ענַײמ ףיוא רעֿפטנע ןייק רעבָא

 ןעניֿפעג טינ ןטרָאד ךיא לעװ

 טנַײה ךיא ליוו ןגערֿפ ןוא

 םיזורח ןוא ןעמַארג ןיא טינ

 -- תוצילמ םּתס ןיא טינ ןוא

 םשור ןרעטנוא ךָאנ ןיב'כ םערָאװ

 ,שמוח ןַײד ןוֿפ

 טרעטעלבעג קילעֿפוצ בָאה'כ סָאװ

 .(ןטלעז רָאג"רָאג סע וט'כ ןוא)

 ןרָאי-רעדניק יד ןיא יװ ױזַא
 הרוּת ןַײד ןטלַאהעג רעדיוװ ךיא בָאה
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 :ןעזעג ןוא ןגיוא ענַײמ רַאֿפ

 םיקוסּפ עטלַא עטנרעלעגניײא עלַא

 טרָא ןַא ףיוא ךָאנ ןעייטש
 רעטעלב יד ןוֿפ ןוא

 ןגיוא יד רַאֿפ קיזיּפש ןעגנירּפש

 --- אֹכ תויתוא ייווצ יד
 ,גנערטש ןוא טסנרע ןוא טלַאק

 לָאמ ןטסטרעדנוה םוצ ןוא

 טעּפורעג ןוא טֿפעלּפעג ךימ טָאה

 -- אל גָאזנָא ןוֿפ טייקרעכיז יד

 .!טינ טסרָאט ןוא טינ טסרָאט

 ןסױטשעגנָא ךיז ךיא בָאה לָאמ ַא טימ

 ,םיקוסּפ-אֹל ייווצ יד ףיוא

 .ןעמַאזוצ טוג ױזַא ךיז טסַאּפ טֿפַאשתונכש רעייז סָאװ

 !ךער םד לע דומעת אל

 !ךומּכ ךרעל ּתֿבהָאו

 !טָאג ןַײד ןיב ךיא םערָאװ

 ןרעגַאב טינ טסרָאט וד

 ,טולב סרֿבח ןַײד

 ןבָאה ביל םיא טסזומ וד רָאנ

 !ןיײלַא ךיז יו

 רימ טָאה לָאמ ַא טימ ןוא

 טרָאװ ןייא טצילבעגרעביא

 םיקוסּפ עקילייה ענַײד ןיא

 הרוּת ענעגייא ןַײד בָאה'כ ןוא

 : םינּפ ןקידרעַײֿפ ןַײד ןגעק טיירדעגסיוא

 !ךמע םד לע דומעת אל

 !ךומּכ ךמעל ּתֿבהָאו

 ?ווַאל םעד ףיוא ןַײז רֿבוע עי וד טסגעמ יצ

 | רעקינייו וד טסיב סָאװ טימ ןוא
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 -- דִי ַא םּתס ןוֿפ

 ? קינמשה-שודיק רענעגנוווצעג ַא

 -- טינ רָאט רע סָאװ ןוא

 ?עי וטסגעמ

 ? ריּתמ ריד סע זיא רעוו ? סָאװ רַאֿפ

 לארׂשי םע ןַײד ביל טינ וטסָאה

 ? ןמחר ֿבָא ןַא יו

 !הדומ ךיז ַײז !ןֿפָא סע גָאז

 קלָאֿפ ןַײד ןבילקעגסיוא טסָאה

 םימעה לּכמ טלייוװרעדסיױא םיא ןוא

 ןבעגעג םיא הרוּת ַא ןוא

 -- דִיי ַא ןַײז רַאֿפ רכׂש טגָאזעגוצ ןוא

 ןעוועג ללחמ הרוּת ןַײד טסָאה ןיילַא וד רעבָא

 !טולב שידִיי ןוֿפ ץײלֿפעג ַא טימ --- שודקה ךמע םדב

 | ?רעדניק ענַײז עטַאט ַא סע טביל ױזַא

 ?השודקה הרוּת ןַײד סע וטסטיה ױזַא

 .שנוע ןייק ןוא אטח ןייק ָאטינ זיא ריד רַאֿפ : סייוו'כ

 | : דילסקלָאֿפ ןיא ךיז טגניז סע יװ ןוא

 -- טכערעג וטסיב טסוט וד סָאװ ץלַא

 ,ןגָאז טינ לָאמ ןייק רָאט'מ ןוא

 .טכעלש טוט טָאג זַא

 -- ךימ טרַא סָאד אקווד ןוא

 ,טכערעג דימּת ןבַײלב ןַײד

 ...טכעלש וליֿפַא טסוט וד ןעוו

 ?וד טינ יצ -- ןָאטעג סע טסָאה וד

 וטסֿפרַאד תונברקדדִיי לֿפיװ ןוא

 ? םישודק ןוֿפ טָאג ַא ןבַײלב וצ ףיוא

 ןבָאה האנה תמאב וטסנעק ןוא

 ? השודק-טולב ַאזַא ןוֿפ

 ,ףיוא טינ רעוא ןַײד טרעטיצ ןוא
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 ?םעה (עודיק לע וכלהש םעד טסרעה וד ןעוו

 ףמַאק ןרעטיב ַא טריֿפעג ךָאד וטסָאה
 ,ךלומ ןקיטשרָאדטולב ןטימ
 ֿבר-ברע רעקינירטּפָא ןַײד ןעמעוו וצ
 -- -- -- דניק ַא ןעוועג ֿבירקמ רבדמ ןיא טָאה
 רעדניק ענַײד ןוֿפ לֿפיװ ןוא

 ךלומ רענרעדָאמ רעד טָאה
 ?זַאג ןיא טקיטשעגסיוא ןוא טשַארַאֿפ ןוא טעֿפרׂשרַאֿפ
 ןעלקיוו ןענעק ךיז טסלָאז וד רָאנ -- ץלַא סָאד
 ?השודק רעייז ןוֿפ ןעמַאלֿפ יד ןיא

 ? קלָאֿפ ןַײד חרּכ טמוקעג טָאה סָאװ רַאֿפ

 ? ךער יװ רעקינייוו ךמע זיא

 טנעה"ינודַא ענַײד ןשַאװּפָא וטסגעמ

 ?הזה םדה תא וכֿפש אל ידי ןגָאז ןוא
 תושר םעד םיאמט ןבעגעג וטסָאה סָאװ רַאֿפ
 רעטַײש-השודק םעד ריד רַאֿפ ןדניצ וצ
 ?רעדניק ענַײד ןוֿפ רענייב יד טימ

 ןגעװטנַײד רַאֿפ ךיז ןוֿפ רעקיטש סַײר'כ

 ןַײז לחומ טינ ךיז ןעק ןוא
 -- ןָאטעג סע טסָאה וד סָאװ רַאֿפ

 ! ארונו ןמחר ֿבָא

 ץלָאטש טינ רעמ ןיב ךיא ןוא

 םיסינ ןוא תורוֿבג יד ףיוא

 -- ןטַײצ רַאֿפ ןוֿפ

 טײקכַאװש ןַײד עז ךיא ןעוו

 !רעדניק ענַײד ןוֿפ חצור ןגעק

 ןעוועג טינ וטסיב סָאװ רַאֿפ

 קילגמוא ןטסקילױרג ןיא

 ? תמא ןַא ףיוא םימחר אלמ לא ןַא

 ? טיוט ןכָאנ ןַײז זיולב סע וטסנעק
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 ,םימורמב ןכוש ַא יו רעמ טינ וטסיב

 ,תומשנ עקידוועעזמוא טימ ןָאט וצ טָאה סָאװ

 ? םיֿפוג עקידעבעל ערעייז טימ טינ רעבָא

 ,ייז ןוֿפ רערעַײט ךיא ןיב סעּפע סָאװ רַאֿפ ןוא

 ,עקיטרַאֿפטכער ןוא עמורֿפ יד ןוֿפ

 ? רעטסעוװש ןוא רעדירב ,עמַאמ-עטַאט ןַײמ ןוֿפ

 ? ייז ןוֿפ טרעדנוזעגּפָא ךימ וטסָאה סָאװ רַאֿפ

 ?דַיי ןייק רַאֿפ טינ ךימ וטסנעקרענָא

 !ךָאד סע ךיא ןיב -- אטחש יּפ לע ףַא

 :קרַאטש רָאג ךימ טרַא סע ןוא

 ןעוועג הּכזמ טינ ךימ וטסָאה סָאװ רַאֿפ

 ? השודק-טולב רעסיורג רעד טימ

 ?ערעדנַא יד ןוֿפ רעקינייװ ןוא רעגרע ךיא ןיב

 | ןדִיי עלַא יד :תמא רעד ןוא

 ביוטש ןיא ריד רַאֿפ טרעגלַאװעג ךָאד ךיז ןטלָאװ

 ,השודק טימ םילֿפּב-לֿפּכ טלָאצעגּפָא ריד ןוא

 ,םערָא ןַײד ייז וצ טקערטשעגסיוא טסטלָאװ וד ןעוו

 ? טלָאװעג טינ השודק עקידעבעל רעייז וטסָאה סָאװ רַאֿפ

 ןכַאװַאב טנעקעג טינ קלָאֿפ ןַײד וטסָאה סָאװ רַאֿפ

 ,ןענערָאװַאב

 --- -- ןטיהרַאֿפ

 !? לארׂשי רמוש

 ןענַאמ טנעקעג וטסָאה סָאװ רַאֿפ
 :ןשטנעמ ןייא ןוֿפ ןשטנעמ ןייא רַאֿפ

 : . +ךיחָא לֿבה יא --

 לארשי ךמע יא רַאֿפ ןוא

 הרוּת ןַײד ןיא טרָא ןייק זיא

 .ןעוועג טינ רעמ

 | תומשנ עטזַאגרַאֿפ ןוא טולב שידִיי ןעוו ןוא

 טמערוטעגנָא ךיז דוֿבּכה אסּכ ןַײד וצ זיב ןבָאה
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 ,םינונחּת ןוא תוללי טימ טמערוטשעגנָא ןוא

 -- םירוסי ןוא ןצֿפיז ןוא תוליֿפּת טימ

 ,ןעוועג טלָאמעד וטסיב ּווװ

 ?לארׂשי רמוש רעטרעּפכַאעג

 ריד וצ רעדיוו טנַײה ךיא םוק

 טולב ןוא עביל ןוֿפ םיקוסּפ ייווצ יד טימ

 -- הרוּת רעטרעֿפטנערַאֿפמוא רעטלַא ןַײד ןיא

 ןגערֿפ טינ ךיא ןעק ,ריד ץוח ,םענייק ןוא

 ןרעֿפטנע טינ רימ ןעק ,ריד ץוח ,רענייק ןוא

 ?ןעמוק רעֿפטנע ןַײד טעוו

 .ןסָאלשרַאֿפ ןעלמיה ענַײד ןענַײז רעדיוו זַא ,עז'כ ןוא

 ,קלָאֿפ ןַײד וטסווּורּפ תונויסנ עַײנ טימ ןוא

 ,ץלַא ךָאנ ןגַײװש דרע-ןוא-למיה ןוא

 -- -- ץלַא ךָאנ טסגַײװש וד ןוא

 1978 גרובסענַאהָאי ,געװ ַא ןוא ןקלָאװ א ךוב ןופ

 גרעבנירג רזעילא

 גנונָאמרעד :חנ תודלות הלא

 רָאיסנבעל ןטכַא ןַײמ ןיא

 טסּוװרעד לָאמ ןטשרע םוצ ךיז ךיא בָאה

 ,(קנַאב-רדח רעד ףיוא)

 ,דרע רעד ףיוא לובמ ַא טכַארבעג טָאה טָאג זַא

 חנ תודלות הלא בײהנָא םַײב ןיוש

 .קיסָארדרַאֿפ ןרָאװעג עטכישעג יד רימ זיא
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 ,טרעװשַאב טימעג'ס
 ןשטַײב ןעמונעג קידלדָאנ םעצולּפ סָאד טלָאװ ץעמע יו

 טלענקעג רעטַײװ זדנוא טימ טָאה יבר רעד ןעוו ןוא

 "המדַאה ינּפ לעמ יתישע רשַא םיקיה לּכ תא יתיחמו,

 : ןשטַײט ןעמונעג ןוא

 .טכַאמעג בָאה ךיא סָאװ ,דנַאטשַאב ןצנַאג םעד ןקעמּפָא לעװ ךיא ןוא,

 ,"דרע רעד ןוֿפ טכיזעג םעד ןוֿפ

 .ןגיוא יד רַאֿפ ןעלדניווש ןעמונעג רימ טָאה

 ,ןייטש ַא טקירדעג טלָאװ ץרַאה ןֿפױא יוו

 קערש ןוא טסגנַא יד ןטלַאהעגסיױא טינ רעמ בָאה'כ זיב

 .ןייוועג ךעלרעמָאי ַא ןיא ןכָארבעגסיױא ןוא

 ,המוהמ ַא ןרָאװעג זיא רדח ןיא

 ,טייקליטש עקידארומ ַא עגר ַא ףיוא דלַאב ןוא

 ףמוטש ןגיוא עלוֿפרעצ רימ ףיוא טלעטשעגנָא ןבָאה רעדניק יד

 ?ןעשעג ָאד זיא סָאװ : דיילטימ לוֿפ

 ,טנענעג רימ וצ לענש ףיוא טָאה יבר רעד

 -- קנעדעג'כ ןוא

 ,טנעה יד ןוֿפ ןלַאֿפעגסױרַא םיא זיא קישטנַאק רעד זַא

 :ןגערֿפסױא ןעמונעג ךימ ךעלרעטָאֿפ טָאה רע

 ?ייו רימ טוט סע סָאװ

 ? טליקרַאֿפ טינ ןיב'כ יצ

 ,טליטשעגנַײא ךימ טָאה רע רעמ סָאװ רָאנ

 .ןייוועג ןַײמ ןרָאװעג זיא רעכעלרעמָאי ץלַא ,רעכעה ץלַא

 .רדח ןיא גָאט םעגעי ןוֿפ קנעדעג ךיא סָאװ ,ץלַא סָאד
 ,טכַאנ רַאֿפ זיא'ס : ךיא קנעדעג םעד ךָאנ
 .םייה רעד ןיא ןיוש ןיב'כ
 ןגיובעג רימ רעביא טייטש עמַאמ יד
 .טיורקמערעוו ןוֿפ ךעלרעקוצ רימ טיג
 .טכַארטַאב ףיוא ךימ טמענ ןוא רעשדלעֿפטָאטש רעד טמוק'ס
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 /  .גנוצ יד ןלעטשסױרַא רימ טסייה .ּפָאק ןַײמ טּפַאטַאב

 .?ןסעגעג טנַײה וטסָאה סָאװ ,עלעגנִיי -- : ךימ טגערֿפ

 :ןעמַאמ רעד טגָאז רע יװ רעה'כ ןוא

 .רעבירָאֿפ לענש טעוו'ס ,רַאֿפעג ןייק ---

 .קעװַא-טייג ,לטיה'ס ןָא-טוט

  ,ךָאנ םיא טייג עמַאמ יד

 | | ,ןײלַא בַײלב ךיא

 .םייהעג ,טנעוו יד ףיוא ןכירק ןעמענ סנטָאש עלעקנוט

 ,טנרעטשעגסיוא ןוא טלַאק למיה ַא טרעבליז רעטצנעֿפ ןיא

 ; ארומ ןוא סָארדרַאֿפ ןוֿפ טימעג ַא ןעטיוב טמענ רימ ןיא ףיט ןוא
  :ןגערֿפ ךימ ןַײא טשינ םענייק טלַאֿפ סָאװ רַאֿפ ---

 ...?טנרעלעג טנַײה רדח ןיא וטסָאה סָאװ ,עלעגנִיי

 ,טכַאנ

 ,סייווש טימ ןסָאגַאב רעוו'כ

 .סייה רימ זיא טָא .טלַאק רימ זיא טָא

 .ןגער סָאג רעדנילב ַא טצײלֿפ'ס יװ רעה'כ ,טכַאד רימ
 .רעטצנעֿפ עלַא טנֿפעעגֿפױא טָאה למיה רעד זַא

 / :רדח ןיא יװ ןיילַא ךיז טימ לענק ךיא
 ץראב םדָאה תער הבר יּכ היוהי אריו;

 ,"םויה לּכ ער קר ובל תֿבשחמ רצי לכו

 .:ןײלַא ךיז רַאֿפ שטַײטרַאֿפ ןוא

 ןשטנעמ םעד ןוֿפ זייב סָאד זַא ,ןעזעג טָאה טָאג ןוא,

 -י יי דרע רעד ףיוא סיורג זיא
 ןצרַאה ןַײז -ןוֿפ תוֿבשחמ יד ןוֿפ גנוטכַארט עצנַאג יד ןוא

  ,"גָאט ןצנַאג ַא ןזייב םוצ קר זיא

 ףיוא-רעטיצ ךיא

 ,.ןגיוא יד ןיא ןרערט ענעֿפָאלרַאֿפ סייה טימ

 ןגיובעגנַײא רעדיוו טייטש רימ רעביא
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 .רעשדלעֿפטָאטש רעד ןוא עמַאמ יד

 ,גנוצ יד סױרַא רעדיו קעטש ךיא

 -- רעטצניֿפ ךָאנ זיא ןסיורד ןיא : קילברעד

 ,ןגָאט ןוֿפ טַײװ

 ?ןעקנורטעג ,ןסעגעג ןטכענ וטסָאה סָאװ ,עלעגנִיי --

 :ןעמונַאב יװ ןעַײרש םענ'כ ןוא

 ...?ןגָארקעג הטרח גָאזוצ ןַײז ףיוא לוכיֿבכ רעד טָאה רשֿפא --

 1967 יינ

 רענרעל לסָאי

 ןיק
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 ,דלעֿפ ןוא דלַאװ םעד ןוז יד טָאה טעֿפרשעגסיױא

 ,טלעגרַאֿפ זָארג סָאד .טרעטַאמעגסיוא גַײצנירג סָאד

 .ןעַיײרש ןוא םוא-ןעִילֿפ ןעָארק

 ,ןיק טייטש ,רעטרענײטשרַאֿפ ַא ,לעֿפ ןַײז טימ טלטרַאגעגמורַא

 ,ןסקַאװַאב ךָאמ טימ זדלעֿפ רעלעקנוט ַא

 .ןעלסקַא ענַײז ףיוא ,ןטשלחרַאֿפ ַא ,ןסיורד םעד טגָארט

 :ערַאטש ןגיוא יד ,טנערבעגּפָא םינּפ סָאד

 .ערַאמכ ןייק וצ טשינ טזָאל ,עשר ַא זיא למיה רעד ---

 ,טרעקעגּפָא ךיז טָאה ןברק ןַײז ןוֿפ למיה רעד

 ,טרעמרַאֿפ טדערעשט ןַײז ,ןברק סלֿבה טקיליװַאב

 .טליּפש רע ןוא ןטָאש ןיא רעקיור ַא טרָאד רע טציז טָא

 ,טלירג ץעגרע ּוװ לירג ַא ,טרעשטיווצ ץעגרע לגױֿפ ַא

 ,ןרעה ןוא םיא םורַא ןעייטש ייז -- ךעלעֿפעש יד
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 .ןרעש םַײב יוװ ,םַאזכרָאהעג ,ןגױבעגּפָארַא ּפעק יד

 ,דניק ַא יװ ךיז טײגרַאֿפ לֿפַײֿפ סלֿבה

 ,טניוו ןטימ לֿפַײֿפ סָאד ךיז טעקשוש סע ךַײלג --- ךיז טכַאד --- טָא

 | ,ףָאש עקנַארק ַא יו סע טצכערק טָא
 2 ...ףָאלש ןיא טנייוו יז ןעוו ,הוח עמַאמ יד יוװ טָא

 ,סױרַא ךָאל ןוֿפ טקוק זױמדלעֿפ עטרעצעגסיוא ןַא -- רע רָאנ
 -- זיומ יד םיא וצ ליטש טדער -- ... רַאה רעטוג ןַײמ ---

 ,זַײּפש ןייק זדנוא רַאֿפ ָאטשינ

 זַײמ יד ,סעקילסוס יד ךיז ןענַײז ןֿפָאלעצ
 ,בלַאװש עטיוט ַא זָארג ןקידרעביֿפ ,ןלעג ןיא טגיל טָא

 ,בלַאק עקירעגנוה ַא קירעיורט טעקורעמ סע

 ,..טליב ןוא ּפָאק םעד טָאה ןסיררַאֿפ טנוה ַא

 ,טליּפש ןוא רעקַיור ַא טציז לֿבה רָאנ

 ?דרע רעד ןוֿפ רעצ רעד ןָא םיא טייג סָאװ

 .טרעה רע טינ ןעיירשעגייוו עריא

 דיל רעטנומ ַא רָאג ןיוש טציא רע טליּפש טָא

 ,טירב ןוא טָארב ןסיורד רעד יװ טינ טליֿפ ןוא

 ,טליוקעגסיוא זיא דלעֿפ סָאד יװ טינ טעז
 ...טליוהעגסיוא יו ץרַאה סרעדורב ןַײז

 .ןייטש רערעווש ַא טגיל סע טַײװ טינ :טעז ןייק ןוא
 ףיוא םיא טבייה רע
 טירט עטלַײאעג טימ ןוא

 ...ןייג לֿבה רעדורב ןַײז וצ ךיז טזָאל רע

 טי

 .טליּפש ןוא טציז לֿבה .םיוב ַא ַײב ,לגרעב ןֿפױא

 ,טליהרַאֿפ לדנקלָאװ ַא טימ ענַײז ןגיוא עיולב יד

 ,ייװ טימ ץרַאה ןַײז ןָא-טלוֿפ םורַא שינעקירט יד

 - .,יירשעג םוטש ןַײז טרעה ,םורַא םעד ןיא ןַײא ךיז טרעה רע



 29 רוטַארעטיל רעשידִיי רעד ןיא

 ,םוטש ןוא קיטעמוא ןעייטש ייז --- ךעלעֿפעש יד

 .םורַא ןקיציה ןוֿפ טימעג סָאד זיא רעווש ןוא

 ,טלַאק ןוא רַאטש ןגיוא יד ,טייטש ןיק רעדורב ןַײז :טעז רע

 ,טלַאֿפ םינּפ ןַײז ףיוא שינעקירט רעד ןוֿפ ןטָאש רעד

 ,דניק ַא יװ לֿפַײֿפ ןַײז דלַאב ךיז טײגרַאֿפ

 ,דניר ןוא ףָאש ענַײז יו קיטעמוא טרעקעלבו
 ,ליטש עגר ַא טבַײלב סע ,טניװ רעד יװ ,ןוא סע טֿפַײֿפ טָא -

 .,.ליב ןקידרעמָאי ַא טוט סע טנוה רעד יװ סָא

 ,טילגעצ ךיז ןרָאצ ַא ןגיוא סניק ןיא :טעז רע

 .טירב ןוא בַײל סרעדורב ןַײז טסערֿפ רעַײֿפ ַא : טליֿפ רע

 ,דיל רעדנַא ןַא רָאג ןָאט ליּפש ַא טמענ לֿבה ןוא

 ,טימעג ענעַײלב סָאד ץרַאה סרעדורב ןַײז ןוֿפ ןבַײרטרַאֿפ

 ,ליּפשעצ ַא רעטנומ ךיז טוט לֿפַײֿפ סלֿבה ןוא

 ,ליטש טָא ןוא קישיור טָא ,ךיז ןסיג רענעט ןוא

 ,ךייה רעד ןוֿפ ,ךיז טכַאד ,ןעמוק ןוא ייז ןבעווש טָא

 ,ךייו לטניוו ַא יװ טָא ,טרַאה םערוטש ַא יו טָא

 ,טלַאנק ןוא ךיז טרעליוק רענוד ַא ךַײלג ,ךיז טכַאד טָא
 ...טלַאֿפ רעקידהיחמ ַא ןגער רעליק ַא -- טָא ןוא

 : טעז ןוא ןַײא ךיז טקוק רע ,ּפָא רע טקַאה םעצולּפ רָאנ

 -- טולב טימ רעצעמע טנכייצ ןרעטש סניק ףיוא
 ...אטח ןרעווש ַא

 טי לי

 ? דניז רערעווש ןַײד ןוֿפ ןֿפױלטנַא ,ןיק ,וטסעוװ ןיהּווװ ---
 !ןרעיוא ענַײד ןיא טעװ ןעַײרש ,רעדורב ןַײד ,ןעלֿבה ןוֿפ טולב סָאד
 !דניק ןַײד טינ קינַײּפ ,הוח רעטומ ןַײמ ,גַײװש ,ָא --
 ...ןרױװעגנָא טסָאה וד םענייא סָאװ ,גונעג

 ,לוק סלֿבה ןײגכָאנ ריד טעװ ןטָאש ַא יו --

 ,ןגיוא ענַײז ןלעוװ ןעמס ןריהעג ןַײד
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 לָאמ ַא טימ למיה רעד יװ ,עמַאמ ,עז ---

 ...!ןגיובנגער ַא ןוא ןקלָאװ ַא טימ טָאה טקעדַאב ךיז

 ידנו-עג ןוא ןיילַא ,ןוז ןַײמ ,ןַײז וטסעװ טציא --
 ...?ןעַײרש קיביײא ןכייצ רעד טעװ ןרעטש ןַײד ףיוא ןוא
 ,טָאג ןבעגרַאֿפ רימ טָאה ,סייוו ךיא ,דניז ןַײמ ---
 ...סניק עקידנעמוק עלַא ןוֿפ דניז יד ךיוא יו
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 ןַאמטיור םירפא

 "םהרבַא , עמעַאּפ רעד ןופ

 רעכוזטַאג רעד

 ,זרעפ רעטכַײל רעד לָאז
 ןענאמרעד ,ןקזוח םוצ טפָא

 ,שטנעמ רעד -- וניבָא םהרבא זַא

 ןענַאטשטנַא לרחוס א יװ טשינ זיא

 -- ץצג םעד ןוא

 םענעי ןקיציײרק ןזָאל סָאד

 ,םונהיג : ןפורעגנָא רע טָאה

 שמוח ןופ ןגערב יד ַײב

 שמוח ןוֿפ ןגעוו יד עזַאּפ

 טבעלעג ןשטנעמ ןבָאה

 ןגיױא ענעֿפָא טימ רעוו

 .עטּפעלקרַאֿפ ןגיוא טימ רעוו

 ןגיוא ענעֿפָא יד טימ יד ןוֿפ

 .ןעוועג וניֿבָא םהרֿבַא זיא

 לָאמ ןייא טשינ תונשקע רַאֿפ טָאה סָאװ

 יןעזעג תוומה-ךאלמ םעד
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 - =- תוומה-ךאלמ רעד ןוא טָאג

 ,שיא תרוצב עדייב

 ,עטַאט םהרֿבַא ,זדנוא טיהַאב

 .שיט ןייא ַײב ייז טימ ןֿפערט וצ ךיז

 | שמוח ןטימ

 -- טציא סהרדס יד ךָאנ ןעגנילק רימ

 .ןעניוטש וצ ףיוא טשינ רעה ךיא
 ךַאד ַא ןָא שמוח םעניא יו

 .ןעניווו רעקלעֿפ ליֿפ ױזַא

 ,רערעדנַאװ רעד ,םהרֿבַא ןוא
 -- ןעמענַאב טנָאקעג טשינ טָאה
 ,םיא ַײב ןעוועג טָאג זיא ּוװ
 . +ןעמוקעג רע זיא ּוװ ןוֿפ

 .,ּפָאק ןיא ףיוא-ןכיוט רעדנעל

 ,ןבעל ןיא דנַיײרֿפ -- ןשטנעמ

 טָאג טימ שער ַא םוטעמוא זיולב

 ?ןביילג טעכיוא רע זומ יצ

 םהרֿבַא טָאה ,ןביילג ןיוש ביוא ןוא-
 ,ןגערֿפ סָאװ ךס ַא טזומעג
 ןצעג ןבָאה ןרעֿפטנע וצ טָאטשנַא
 .ןגעוו יד םיא טרעטנָאלּפרַאֿפ

 ,ןווױאכלַאק ןטימ םיא טווּורּפעג

 ;הדיקע רעד טימ .,ךַײט ןטימ

 ,םיא ןוֿפ טלײטעגּפָא ןהרׂש

 ,עדייב ןגיוא סקחצי

 --- ןָאטעג טָאה סָאד רעוו ןוא

 ...םדָא ...ןטׂש ַא ...ץעג ַא
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 ,ףוס םַײב ךיז ןסיוורעד ריא טעוו

 .םעדָאֿפ םעד טשינ זיולב טרילרַאֿפ

 ןצעג טפיוקרַאפ םהרבא

 ,ײלרעלַא סעקצַאצ טימ קרַאמ ַא

 .ןצעג ןעלמעק טימ .ףָאש טימ

 ,רַאװריװ ַא --- טייג עס רעוו ,טייטש עס רעוו

 .ןצעזוצוצ ךיז ּוװ טרָא ןייק

 טקישעג טָאה םיא ,טייטש םהרֿבַא

 .ןעלדנַאה חרּת רעטָאֿפ ןַײז

 טסע ןוא ךיז רע טקוק זָאלגרָאז

 .ןעלדנַאמ טימ סעקנישזָאר

 ,ץעג ַא ןֿפױק וצ ןעמ טמוק

 :ןבעל ןַײז ַײב רע טרעוװוש

 ,ץעג םעד ןוֿפ רעטלע טַײז ריא --

 ?ןביילג םיא ןיא ריא טעו

 -- םיא םענורב םַײב טרַאװ הרׂש

 .ןהרׂש וצ טיצ םיא ,טנָאמ םיא

 -- טָאג זיא ןח ריא ,טָאג זיא קילב ריא

 ?ןהרׂש ןיא טָאג טשינ זיא יצ

 'געוו ןֿפױא סנטָאש ,טנוװָא

 ,םענורב םעד ןַײא-ןליה

 ,ףרָאד םוצ געוו םעד סיוא-ןשעל

 .+.םינּפ ריא זיולב םיא טכַײל

 ,ריא וצ ,טֿפױל -- רע טלַײא ,רֶע טייג

 .ןגעקטנַא טלַײא הרׂש

 -- געוו ןיא ךיז ןֿפָארטעגנָא

 .ןגעוו עלַא ןענירעצ
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 .,דײרֿפ ןַילמ ,סנַײמ ןבעל .הרׂש --

 !ןבעל קיבייא טסלָאז וד

 ,ריד וצ ךיא יו ,טָאג רעוו טליֿפ

 ,ןביילג ןַײז ןיא ךיא ביילג

 ,רימ זיא ליווװ --- :הרׂש טרעֿפטנע

 ,רעדעצ ןַײמ ,ריד ךיוא ליווו

 ,ןגַײװש ,ןײגמורַא ןלעוו רימ ,םוק

 ...רדסּכ ןעוט רימ יו

 ,טכַאנ עצנַאג יד ןעװעגּפָא
 ,ןסיורד ןיא ריט רעד רַאֿפ
 טנָאמרעד ךיז ןדיישעצ םַײב
 ...ןסיוא זיא'מ ןעוועג סָאװ

 ,ריט ריא רַאֿפ קידנעמעטָא רעווש -- רע

 ...רעדילג יד טגייב ,טיצ -- יז

 ,טכַאנ רעד ןיא טײגקעװַא רע
 ,רעדיל ןוֿפ דנַאל ןיא יז

 ןעדַאפדלַאג םהרבַא

 טקַא ןט3 ןופ

 הרומעו םודס תחֿפּתמ וא קחצי תדקע

 רעדליב 40 ןוא ןטקַא 4 ןיא עטערעּפָא עשילביב

 .הבזמ ַא רַאפ רענייטש טגיײלעגנעמַאזוצ ןגיל עניב ןטימ רעד ןיא

 "ָעגנָא ,םיא ןבענ .קידנעקנעדכָאנ םהרבַא טציז קנַאבזָארג רעד ףיוא

 עקידנעקנעדכָאנ עקידנרעױדַאב טימ .רזעילא טייטש ,םיוב םַײב טרַאּפש

 ,ןעמהרבַא וצ ּפָארַא רע טקוק ןקילב
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 ,טבירטַאב ,טכַארטרַאֿפ ױזַא ,ינֹודַא ,וטסציז ךָאנ סָאװ -- ךזעילא

 ,טבילעג ,טשטניוועג טסָאה וד סָאװ ,ץלַא ןיוש ךָאד טסָאה וד

 ,טציא זיב ןעוועג לוֿפ טינ ךָאנ זיא קילג ןַײד ןוֿפ רעכעב רעד

 ...טצעל וצ טכַאמעג םיא טָאה ןוא ןַײרַא זיא ןּפָארט ןייא

 ,עַײנ ַא רָאג החמׂש ַא ,שרוי ןַײד ,ןוז ןַיײד זיא סָאד

 .עַײרטעג יד ,עמורֿפ יד ,הרׂש ןַײד טַאהעג טָאה ריד סָאװ

 םיא ןיא זדנוא טסייה וד סָאװ ,רעסיורג ןַײד ,טָאג ןַײד ןוא
 2 ןביילג ' |

 ?ןבעל ןַײד גרַאק ּריד טסיזרַאֿפ ןילַא ןביולג רעד

 ,טכענק ;ַײד סױֹרַא סע גָאז ,ריד סעּפע טלעֿפ ךָאנ סָאװ

 ,טכער סָאד טנידרַאֿפ גנַאל ךיא ֿבָאה ןעױרטרַאֿפ וצ ריד דוס ןַײד

 ,דניצַא רעניד רעַײרט ןַײמ טגָאזעג וטסָאה תמא -- םהרבַא

 ,דניק ןוא ױױרֿפ ,םוטכַײר ןַײמ טימ ךיא ןיב ךעלקילג-רעביא ,ָאי

 ,טַאהעג בָאה ןוא בָאה ךיא סָאװ ,ןעמעלַא םעד ןוֿפ רעביל --- רָאנ

 !טָאג ןַײמ ,ָאי , ידש ןַײמ זיא וליֿפַא ןיילַא רימ ןוֿפ

 ,ןדנוצעגנָא ּפָאק ןַײמ ןיא טָאה רע סָאװ ,טכיל ןגייא ןַײז טימ

 ןוא ןעז ןענעק םיא לָאז ןיילַא ךיא זַא ,טכַאמעג רע טָאה

 ,ןדניֿפרעד | :

 ,ןלייצרעד טרעהעג סיוועג ךָאד וטסָאה טייהדניק ןַײמ ןוֿפ

 ,ןלייה יד ןיא ןטלַאהַאב ןעוועג ךיא ןיב דניק סלַא ךָאנ יו

 ןגיוצרעד ךיז ַײב ךימ טָאה רוטָאנ יד רעטומ יד יװ

 ,ןגױזעגנָא ךימ יז טָאה טסירב עגרענייטש ייווצ עריא טימ ןוא

 ,ןסיז קינָאה ןטייווצ םעד ןוֿפ ,ךלימ עשירֿפ םענייא ןוֿפ

 ןסינעג וצ ןבעגעג ןיוש רימ יז טָאה טֿפַאז עכעלטעג ריא

 סע סָאװ טינ טסייוו ןוא רֿפס ַא טלַאה סָאװ ,דניק ַא יו --- רָאני

 ,טרעטעלב | יה
 .טרעטעגרַאֿפ ךיא בָאה ץלַא --- ווָיַאנ ןעזעג ץלַא ךיא בָאה ױזַא

 ןרעטש יד ןוא למיה םעד ,טניוו םעד ,רעַײֿפ סָאד ,דרע יד

 .יי!ןרעװ רעטעג טלָאמעד רימ ַײב ןגעלֿפ טֿפַארק רעדעי ןוֿפ

 ,גָאט וצ גָאט ןוֿפ רעֿפַײר --- רעטלע ןרָאװעג ןיב ךיא
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 :עגַארֿפ עטשרע יד טגערֿפעג דלַאב ךימ דנַאטשרַאֿפ ןַײמ טָאה

 ,ןרעוו טקלעװרַאֿפ רָאג ןעק רע ,םיוב רעד ,טָאג רענייש ןַײד

 עלַא טימ סַאלב טרעוװ ,גָאט םעד רַאֿפ ךיז טקערש הנֿבל יד

 .ןרעטש

 ,למיה ןוֿפ ןיגינעק יד ,ןוז ענייש עקיטכיל יד

 ,למירד ַא ןּפַאכ ךיוא טייג ןוא טכַאנ רעד רַאֿפ ךיז טלַאהַאב

 ,דנַאטשרַאֿפ ןוא ןסיוו טימ ךַײר ןיוש זיא סָאװ ,שטנעמ רעד ןוא

 ,טנַאה רעד ןיא ןיילַא ךיז ַײב טינ זיא ןוא ,ּפָא ךיוא טברַאטש

 ,רעטסַײג עטכער יד טינ ךָאנ ,טנַײש סע יװ ,יד ןענַײז

 ,רעטסַײמ ןסיורג ַא ןוֿפ גייצקרעוו סָאד טשרע ייז ןענַײז
 ,ןײלַא טיג ךיז טרעדנע רעבָא ,ץלַא טרעדנערַאֿפ רע

 ןעז טינ ןעמ ןָאק םיא רעבָא ,ץלַא טעז ןוא טֿפַאש רע

 ,ןבעל קיבײיא זומ רֶע ,טבעל סָאװ ץלַא טֿפַאש סָאװ ,רע

 . ןביילג עלַא רימ ןזומ סָאד -- טָאג רעקיצנייא רעד זיא רע

 ןדנוא טסגעלֿפ וד יװ ,םיא ןיא עלַא ןביילג רימ ןוא -- ךזעילא

 ,ןרעלקרעד = | |

 .ןרעשַאב רע וומ ץלַא ,טלעװ רעד טימ טריגער רע זַא

 . ,ןטכעלש םוצ יװ ןטוג םוצ לזמ סנשטנעמ םעד טקנעל ןוא

 ,ןטכערעג םעד טימ סטוג טוט ,רעדניז ןזייב םעד טֿפָארטשַאב

 םיאטח רַאֿפ טָאה רע יוװ ,ןעזעג רימ ןבָאה גנַאל טינ

 .םיעשר לוֿפ ,הרומע ,םודס ,טעטש עצנַאג טֿפָארטשעג

 ,תוחילש ןַײד ,גנולטימרַאֿפ ןַײד ,ןטעב ןַײד ןֿפלָאהעג טינ טָאה סע

 ,סחוימ ַא םיא ַײב טסיב -- רעייז ךיד טביל טָאג ןַײד שטָאכ

 ,ןגעו עטכערעג ענַײז ןיא טסייג ןוא םיא טסביל וד לַײװ ןוא

 ןגעמרַאֿפ ןוא דוֿבּכ ,טנוזעג טימ טשטנעבעג ךיד רע טָאה

 ןעק סָאװ טימ : רָאנ טכַארט ןוא ץלַא ךיא רעלק סָאד -- םהרבַא

 ןטלעגרַאֿפ ךיא | |
 ? ןטלעװ עלַא ןוֿפ רעֿפעש םעד ,טָאג ןסיורג ןַײמ

 - ןַײמ םיא ץזַײװַאב ,לשטנעמ ןיילק ,ךיא ןעק סָאװ טימ

 ? טֿפַאשַײרט
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 ,עַײנ תונברק געט עלַא --- סטוג ןַײמ םיא רעֿפּפָא ךיא

 ,ןליֿפעג ענַײמ ,ןבעל ןַײמ ,ץרַאה ןַײמ םיא רעֿפּפַא ךיא

 .הליֿפּת טימ ןוא הקדצ טימ ַײרטעג ץנַאג םיא ןיב ךיא

 ,היַאר ןייק רָאג ךָאנ זיא סָאד --- קיניײװ ךָאנ זיא ץלַא סָאד

 ...עַײרט ןוא עביל גנוטכַא ןוֿפ ! רימ ַײב ,רימ ַײב

 ,ןבעג םיא לֶאֹז ךיא רעטסַײמ ןַײמ טעב רעֿפּפָא ןייא

 ,ןבעל ןַײמ ןוֿפ ןליֿפַא ,ןגעמרַאֿפ ץנַאג ןַײמ ןוֿפ רערעַײט זיא סָאװ

 יד ךיא יו טָאג ןעניד ןענרעל לָאז טלעוו עצנַאג יד

 ,.!!ןוז ןַיײמ ,םיא ךיא גנערב הלוע ןַא רַאֿפ ! קׂשמד ,סיוא-רעה

 ךָאד טסָאה וד ?ןוז רעכלעוו ? ןוז ןַײד :ןסַאלעג -- רזעילא

 ,ייווצ רעדניק

 יז ןוֿפ םעגייא סיוועג ,דיחי"ךב םעד ,ןקיצנייא םעד -- םהרבא

 .רעטומ ןַײז ןוֿפ ןריובעג רעדעי ךָאד זיא קיצניא -- רזעילא
 ענַײמ יוװ ,ךימ יו רעמ ביל בָאה ךיא סָאװ םעד ...ָאי -- םהרבַא

 .רעטיג

 .ןעמעוו ןסיוו טינ ןעק ןעמ .עדייב ךָאד וטסָאה ביל -- רזעילא

 ןעמענ טימ טניורקעג עדייב ךָאד טסָאה ,רעטָאֿפ ,וד

 ! קחצי .. .ןַײז זָאל ,ןַײז זָאל ,ונ : טײהנגעלרַאֿפ ןיא -- םהרבַא

 ענַײמ ןרעה סָאװ :ןסַאלעג ?ַאה :יירשעג דלי ַא טימ -- רזעילא

 ?ןרעיוא

 ! קחצי :ןסָאלשטנַא .קחצי ,ונ -- םהרבַא

 הרׂש ןַײד טָאה רעטלע רעד ףיוא סָאװ :קידנענױטש -- רזעילא
 ,ןריובעג ריד

 ,תונמאנ רימ ַײב ליֿפ-וצ טסָאה ,ןיינ ,ינודַא ,ןיינ

 .תונצל רימ ןוֿפ טסכַאמ וד זַא ,ןעניימ ןגָאװ לָאז ךיא

 ןבעל סָאד קירוצ ןלעוװ טינ טעװ ןײלַא טָאג ןַײד ,ןיימ ךיא

 טָאה רע רעטלע רעד ףיוא סָאװ ,הנּתמ רעקידעבעל רעד ןוֿפ

 .ןבעגעג ריד |

 ? ןעמעוו ,ךיא רעה ןעמעוו !ןסייהעג רימ טָאה טָאג ןַײמ -- םהרבַא

 .י.ןעמענ רעדיװ םיא ןעק רע ,ןבעגעג םיא רימ טָאה רע
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 ןעמיוז ענַײד ןוֿפ רָאנ זַא --- טרָאװ ןַײז ןטלַאה זומ טָאג --- רזעילא
 .ןעמַאטש סױרַא למיה ןיא ןרעטש יו ןלעוו

 וד ןוא ,ע ...? לאעמשי ןוא :טײהנגעלרַאֿפ ןיא לסיב ַא -- םהרבַא

 ,רימ ַײב רענעגייא ןַא ךיוא טסיב
 ,ריד רעביא ךיא זָאל סָאד ,ןגעמרַאֿפ ןַײמ ,ןביולג ןַײמ
 רעד טמוק ,רַאה ןַײמ ,רעִירֿפ ץלַא טציא קעווַא-קנעש ךיא

 ...ץַאש רעטסערג
 ףיוא טניֿפעג ריא סָאװ ץלַא ךַײא טמענ ,רעניד ,ךָאנרעד ןוא

 ! ץַאלּפ םעד
 טסליוו ?טכענק ןטלַא ןַײד ןווּורּפ טסליוו :ןֿפַארטעג -- רזעילא

 ? טֿפַאשַײרט ןַײז ךָאנ ןשרָאֿפ |

 ? היחמ ךיז ןַײז רָאג רע טעװ ,םוטכַײר ןוֿפ ןרעהרעד טעװ רע זַא

 ,ןעמָאנ ןייק רעה ןכַײר ַא ןוֿפ ,םוטכַײר ןייק טינ ליוו ךיא

 .ןעמהרֿבַא ןקידעבעל םַײב רעניד רעמ'רָא ןַא ןַײז רעביל
 ,גנילירֿפ-טנגוי ןַײמ ןוֿפ ךַיײא'נ וצ ןסקַאוועגוצ ןיב ךיא
 ,גניליווצ רענעסקַאװעגֿפױנוצ ַא ןריובעג ןַײז ןוֿפ יו
 / ,ןדייל טימ ןוא תוחמׂש טימ ,טולב ןוא לעז ןוא בַײל טימ
 ...ןדיישעצ ךַײא ןוֿפ ךימ ןעק ןיילַא טוט רעד רָאנ זַא
 ,רעדנוזַאב טנייוװעגסױוא טינ ןעד לקניוו ַא ןיא ךימ ךיא בָאה
 ?רעדניק ףיוא ןטעב ןהרׂש טימ וד זַא ,טרעהעג בָאה ךיא ןעוו
 דַײרֿפ ַא רַאֿפ סָאװ טימ ,ןרָאװעג ןריובעג זיא קחצי זַא ןוא
 .עדייב ךַײא ןשיווצ טצנַאטעג עגושמ יו ךיוא ךיא בָאה
 !ןגיוצרעד םיא בָאה ךיא ,טגיוװעג םיא ןבָאה טנעה ענַײמ
 טכַאמעגוצ טשינ ,םיא ַײב טכַאװעג ךיא בָאה טכַאנ ןייא טינ

 ,ןגיוא ענַײמ
 שטנווװ רעקיצנייא ןַײמ ןוא ,ןבעל ןַײמ ןוֿפ רערעַײט רימ זיא רע

 .ןעוועג זיא
 ,ןייטש וצ הּפוח רעד ַײב ןעלקחצי ןַײמ ןבענ ןבעלרעד לָאז ךיא
 ,טינ רימ ס'ביילג ךיא :טנייו ?ןרעה ךיא ףרַאד סָאװ טציא ןוא

 ,ןיינ
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 ...!ןייג רָאג טלעוװ רעד ןוֿפ זומ דניק קידלושמוא גנוי סָאד זַא

 עדייב רימ !דלַאװג ,דלַאװג --- ריד טימ ןיײלַא ךיא ןוא

 ?הדיקע רעד וצ ףָאש ַא יו דניק ערעַײט סָאד ןריֿפ ןלָאז

 .ןָאט טשינ סע טסעוװ וד ,גָאז !ינודַא רערעַײט ןַײמ ,ןיינ ,ָא

 ינֵק יד ףיױא טלַאֿפ רע

 .ןוז ןַײד רַאֿפ םימחר טעב רעניד רעַײרט ןַײד ,עז

 טשינ רעבָא סעגרַאֿפ -- טָאג ןַײד ביל טסָאה ,םורֿפ טסיב

 ,רעטַײװ

 טבייה רע !רעטָאֿפ ןַײז ךָאד טסיב וד ןוא ןוז ןַײד זיא קחצי זַא

 .ףיוא ךיז

 ! רעטָאֿפ : קיטייו םענעטלַאהעגנַײא שימ -- םהרבַא

 טינ רָאג ַײברעד ליוו ךיא ,ַא ? הרׂש רעטומ ןַײז ןוא -- רזעילא
 ,ןייטש

 ,ןעשעג זיא דניק ריא טימ סָאװ ,ןרעה טצעװ יז זַא ,טנעמָאמ םַײב

 ןַײז טעו רעד .קיטרַאֿפ ןיוש זיא ןברק רעטייוצ רעד !ַאי

 ,רעטומ ןַײז |

 ?רעטירד רעד ןַײז טעװ ,וטסניימ ,רעניד רעַײרט ןַײד ,ךיא ןוא

 ,רעסעב ןברַאטש וצ דימ זיא ןבעלרעד וצ סָאד רעדייא

 !רעסעמ ןַײד סױרַא ךיג םענ -- ןברק ןטשרע םוצ ךימ לייוו

 ּפָאק םעד ןָא טגייב רע

 !ייג ,ייג --- !רימ ןוֿפ קעװַא ! ףיוא-ייטש .. .ןטׂש .ַא -- םהרבַא

 ןייג ליו -- רזעילא
 !ייטש !רעניד רעַײױט ןַײמ ,קׂשמד ,םוק רעהַא : ןסַאלעג -- םהרבַא

 .ארומ טיִמ ךיז טקיטש ןוא טנייװ -- רזעילא

 רימ טָאה טָאג -- ןסָאלשטנַא טסעֿפ לָאמ ןייא זיא סע -- םהרבַא

 ,ןסייהעג

 ,ןלייצרעד טסעװ וד ןצעמע ןטכַאד טשינ טסלָאז וד ןוא

 !ןלעֿפַאב ןעק ךיא ? טטרעה וד !רַאה ןַײד רעדיוו ךיא ןיב טציא

 ! ןגַײװש ,ןגַײװש ,ןגַײוװש רָאנ ,-- ליומ ןַײד רַאֿפ ןעגנערב טשינ

 .!ןגַאװ --- וטסלָאז ןענייוו טשינ ? ףַאלקש ,טסנייוו וד
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 טימ ,םהרֿבַא ,ריד וצ טציא רעדיוו םוק ךיא .ןַײרַאטמוק - הרש
 : גָאלק ַא | |

 ,גָאלּפ ַא ךָאד רימ זיא סע ,ןטלַאהסיוא טשינ ןיוש סָאד ןעק ךיא
 דניצַא רגה החֿפש רעד ןוֿפ ןוז ןַײד יו ןעז וצ
 ,דניק רעזדנוא ,ןקחצי טימ ךיז טצייר ןוא ךיז טליּפש
 ,השוב ןייק טשינ ןגָאז וצ טָאה ירצמ רעניימעג רעד טָא
 ,השורי עטלּפָאד ןעמענ טעװ ,רוכב יװ ,רע זַא
 ,סױרַא גנַאל ןיוש רע טקוק טיוט רעזדנוא ףיוא :טסייה סע יו
 .סיוא טינ רָאג סע טלַאה רע ,רעייז סָאד טקנערק ןעלקחצי ןוא
 :ןבַײלב ןזומ טעװ ױזַא ןוא --- לָאמ ַא ךָאנ ךיד טעב ךיא
 / ןבַײרטױַאֿפ ןעז רימ וטסזומ ןוז ריא טימ החֿפש יד
 ? קׂשמד טנייוו סָאװ

 :רע טגָאז ןהרׂש ןוא ,ןענייו טינ לָאז רע ,קנּױװ ַא םיא טוט--םהרבַא
 ,טיירג דימּת ךיא ןיב ןגלָאֿפ וצ ריד זַא ,הרׂש ,ךָאד טסייוו וד
 :טדיישעצ ןַײז ךיוא ױזַא ןלעוו רעדניק יד סָאװ ,ךיא בָאה ןַאלּפ ַא
 ,רָאי ַײרד םיוק ןעוועג טלַא ןיב ךיא זַא ,ךָאד טסייוו וד
 .רוטַאנ עכעלרעדנּוװ ןַײז ןוא טנעקעג טָאג ןיוש ךיא בָאה
 טלעצ + | ןעיולב םענעי ןיא טַײװ טעה זַא ,ןגָארטעג ןיוש טָאה ּפָאק ןַײמ

 ,טלטוו יד טריגער רע סָאװ ,רעטסַײמ ַא טרָאד קיבײא טבעל
 ,ןטייט ןעק רע ,ןבעלַאב ןעק רע ,ָאד זיא סָאװ ,ץלַא טֿפַאש רע
 .ןטעב רימ ןֿפרַאד םיא רָאנ ןוא -- לזמ סנשטנעמ םעד טריֿפ רע
 ,דניזעגזיוה ץנַאג ןַײמ ןוא טנרעלעג ריד ךיוא ךיא בָאה סָאד
 ,דניק קיצנייא רעזדנוא ,טגרעלעג ןעלקחצי ךיוא ךיא בָאה סָאד
 : רעטָאֿפ ןַײז ןוֿפ ןענעק רע לָאז ,ךיא ליוו ,רעמ ךָאנ :רעמ ךָאנ
 ,רעטַײװ ,רעטַײװ ןרעטײרברַאֿפ ,הנומא ןַײמ ןענעק לָאז רע |

 ,רֿבא רעד ףוג ןיא טלייצ'ס לֿפיװ ,ןָאט רע לָאז תווצמ ןוא
 ,רֿבעו םש ןעניוװ ןטרָאד --- הירומ גרַאב םעד ןוֿפ טַײװ טינ

 ,הרֹוּת ןַײמ טרָאד ןטײרברַאֿפ סָאװ ,עטלַא עכעלרע עמורֿפ ייווצ :
 ,ארוב רעזדנוא רָאנ ןעניד סָאװ ,עלַא קיסַײלֿפ ןענרעל טרָאד
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 ןוז רעזדנוא ,ןקחצי תווצמ וצ ןַײז ךנחמ ידּכ

 .ןיהַא ריא טימ ןייג ,ןריֿפ םיא ןיילַא ךיא לעוװ

 הווצמ-רב טרעוו רע סָאװ החמׂש רעד רַאֿפ ,רעטומ ַא יוװ ,וד ןוא

 ,טנַײה

 ,דנַײרֿפ עטוג עלַא רַאֿפ הדועס ענייש ַא ןטײרגנָא וטסלָאז

 ןדירֿפ ןיא ןעגנערברַאֿפ ייז טימ טַײצ יד עלַא ןלָאז רימ

 .טקניוו .ןדייש עלַא ךַײא ןוֿפ טציא ךיז ןלעװ רימ רעדייא

 .טנייו -- רזעילא

 דניק רעזדנוא טימ טסנכער וד ?ןדייש ךיז .קידנעקנעדכַאנ - הרש

 ? גנַאל ןטרָאד ןבַײלברַאֿפ

 ,גנַאב ןָאט רימ טעװ ץרַאה ןַײמ ,רעטומ ַא ןיב ךיא ,טסייוו וד

 .י.גנַאל ...טינ -- םהרבַא

 ָאד לַײװ רעמ ךָאנ --- ךיא גלָאֿפ ןליוו ןכעלרע ןַײד -- הר

 ,העש רעטוג ַא ןיא ןעמדיוו ןביילג םוצ דניק סָאד ךיז טלדנַאה

 ,לזומ רימ ַײז .. . רימ ַײז ,ןַאמ ןַײמ ,ךיד טעב ךיא --- רָאנ

 ,רעטיצ ךיא סָאװ

 ַא ...דניק ןַײמ וצרעד ןוא ױרֿפ עכַאװש ַא רָאנ ךָאד ןיב ךיא

 ... רעטומ

 סטָאג ןוֿפ זיא דייר יד ּוװ ,טרָאד : גנערטש סָאװטע -- םהרבַא

 ! השיא ןַא ןַײז וצ סעגרַאֿפ ,ןליוו

 ,השוב ַא זדנוא רַאֿפ זיא ןעניד וצ טָאג ןעײרֿפ טינ ךיז ןלָאז רימ

 ,ךעלַײרֿפ טַײצ יד ןעגנערברַאֿפ רימָאל ,הרׂש עמורֿפ ןַײמ ,םוק

 ,ךלמ רעד ץנירּפ ןַײז טימ יװ ןעיײרֿפ ךיוא טָאג טרָאד ךיז זָאל ןוא

 ּפָא הרש ןוא םהרבא |

 -נַאגעגקעװַא ןענַײז ייז זַא ,טעז רע זיב ,םורַא ךיז טקוק -- רזעילא

 ,ןענייוו וטסנעק דניצַא .ןייוועג דליוו ַא טימ סיוא-טכערב ,ןעג

 !ןרערט ,ריא ,סױרַא ךַײא טיש ; רזעילא 5

 יןרעװ רעגנירג רימ טעװ רעמָאט --- ץרַאה ןַײמ רימ זיא ליֿפ

 סָאװ ,לחומ רימ ַײז; :טגָאז הרׂש עמורֿפ יד ןוא : ךָאנ-טכַאמ

 ,רעטיצ ךיא
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 *! ךעטומ ַא ,ןוז ןַײמ ,וצרעד ןוא השיא עכַאװש ַא ךָאד ןיב ךיא

 םוצ טינ סעּפע רימ טגָאז עלעצרעה סָאד ,עלעצרעה סָאד ,ַײא

 4 ךטוג

 ךיז ןוא ןענייוו זומ ךיא .ןגַײװש רימ טסייה ,רעטלַא ,ריא ןוא

 - ,ןטיה

 --- ןגרָאמ זיב ןטרַאװ ךָאנ לעוו'כ ,ונ .ןסָאלשטנַא טכַארט ?ַאה

 ןַײא ךיז טלַאה ,ץרַאה ,לַײװרעד

 טעװ ףוס רעד סָאװ ,ןעז טסעוװ זיב טַײצ רעד רַאֿפ טינ ץַאלּפ

 .ּפָא ,ןַײז

 לאעמ:עי וא קחצי :טירטֿפױא

 ,טינ ליוו ךיא ,טינ ליוו ךיא !ןיינ ,ןיינ --- ןַײרַאדטֿפױל -- קחצי

 ַא ןייטש ריד טרַא סָאװ ,וינערַאנ ןגיוב-ןוא לײֿפ טימ - לאעמשי

 ! טונימ

 ,ליּפש עַײנ ַא רָאנ ןזַײװ ריד ליוו ךיא

 ,ריד טסליוו וד ןיהּוװ סיש -- ןֿפערט ןעק ךיא יו

 ,רימ טימ טינ ךַאמ ןסַאּפש יד :ךיד טעב ךיא רָאנ

 ןעמ ףרַאד ,דרָאב ַא טימ ךָאנ ,רעדורב ןרעטלע ןַא -- ?אעמעי

 ,ןרעה

 !רוכב ַא ךיא ןיב וצרעד

 ? רוכב ַא טסייה סָאװ -- קחצי

 וטסײטשרַאֿפ סָאװ ,לזייא .רעטסטלע רעד טסייה סָאד -- לאעמעי

 ?טינ ָאד |

 ?ןרעװנָא ָאד וטסנעק סָאװ ,ךַאז ענייש ַא ןזַײװ ריד ליוװ ךיא זַא

 טירש קיצנַאװצ סנטַײװ רעד ןוֿפ ריד ןוֿפ ךימ לעטש ךיא

 ,רעכעל יד טימ לצעלּפ ןַײד טנַאה ןַײד ןיא ןטלַאה טסעוװ וד ןוא

 ,רעכעה ךָאנ ,ךיוה טנַאה יד ןטלַאה ,טרָא ןייא ףיוא ןייטש רָאנ

 .ןַײרַא ללח ןיא טקנוּפ ןֿפערט לַײז ןַײמ טימ לעװ ךיא ןוא

 .,ּרימ וצ לצעלּפ סָאד טרעהעג ױזַא ,ליצ ןיא ָאי ךיא ףערט
 | -- -- -- טינ רעבָא ךיא ףערט

 ? ןַײז טלָאמעד טעוװ עשז-סָאװ -- קחצי
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 ,רימ וצ ןיוש לצעלּפ סָאד טרעהעג -- לאעמשי
 ?סָאװ -- קחצי

 ! ריד וצ ךיא ןיימ -- ל?אעמשי

 .רענַײמ עקַאט ךָאד זיא רע -- קחצי

 ,ייוצ ּפָא ריד ךיא ביג -- ?אעמשעי
 !ייטש ,טינ ךיז ריר ןוא טנַאה יד ױזַא עשז-טלַאה ,ונ

 .לַײֿפ יד ןסישסיוא םַײב טלַאה לאעמשי תעשב ןָא-טמוק -- רזעילא
 !ליּפש ַא רַאֿפ סָאד זיא סָאװ !ךַאז עדליוו וד ,ייטש
 ,. .ליצ ןַײד זיא ןיהּוװ ,ןֿפערט טסליוו וד ןעמעוו סייוו ךיא
 שרוש רעד ירצמ ַא ןוֿפ רעד טעװ ןבעלרעד טשינ רָאנ
 !שרוי ןקיצנייא סמהרֿבַא טלעוו רעד ןוֿפ ןֿפַאשּפָא
 !ייג

 .סמערָא יד ןיא ןרזעילא וצ טֿפיױל -- קחצי
 1897 עקָארק

 דיסח יכדרמ

 הדקע רעד ךָאנ
 רעטומ ןַײז וצ זיב ּפָארַא ךַַײלג קחצי זיא

 סהרׂש רעטלסײרטעגֿפױא ןַא

 .טלעצעג ןקידייל חבזמ םעד ןוֿפ

 עמַאמ ןַײז / טקוקַאב קידרעטיצ ןוא

 ןטרָאד םיא טָאה -- טנעה סרעטָאֿפ ןַײז

 - ,טלטֿפעגסיױא קידלַאװג יז טָאה רע

 : | .טנעקרעד טינ
 ןבױהעגֿפױא ןוא עקרע

 קידהליֿפּת רע טָאה ךיז רע טָאה
 ןגיוא יד קידכעבענ
 ןעלמיה יד וצ טּפעלשרעד
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 רעכעלטעג רעד ןוא

 --- אילמּפ

 ןיהַא טלשטשרַאֿפ רָאנ

 געוו םעד םיא טָאה

 רערעטינ ַא

 ,דניצַא

 קחצי טָאה
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 ךעלקיטייוו רָאג

 -- טליֿפרעד

 ןלעװ רע טלָאװ ןלעוװ זַא

 רעטציא ןרעוו

 רָאג דימּת ףיוא ןיוש

 ךַײלג ןגיוא עדייב ףיוא

 ןיטולחל

 .דנילב םדָא

 ? ןיק ַא ןַײז ריד טסייה רעוו

 תומלוע עלַא ןיא ךָאנ רעוו

 וד יוװ ױזַא טָא זיא

 רעכעלטעג ַא ןיא ןריובעג

 ? טלַאטשעג

 עלַא ןקור עשז-סָאװ זיא

 ריד ןוֿפ קעװַא ךיז

 ? דלַאװג א טימ ךָאנ ייז טפֿפױל ןוא

  ןגָארטרַאֿפ טינ ןענעק תויח יד
 :ךורעג ןַײד

 ענַײד םיאטח יד ןקיי םיּכָאלמ

 .ךוב ןקידתודוס רעייז ןיא

 ,ףַאשַאב םעד ןוֿפ ןיורק
 ,קיוּפ ַא טסצינ וד
 ןליּפש טינ טסנעק לַײװ

 ,ףרַאה ןייק ףיוא

 עשז-קיוּפעצ
 :ןעלמיה ןביז עלַא וצ זיב
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 המהבה ןמ םדָאה רֹּתֹומ
 .ןיא

 ,יאדװַא ,טנעקעג טסָאה

 -- קידצ ַא ןַײז

 ריד טסייה עשזירצוו זיא

 אקווד

 ? ןיק ַא ןַײז
 1981 לָאערטנַאמ |

 ןַאמטיור םירפא

 .ןייג טשינ טסלָאז וד זו

 טלעװ רעד ןיא ןייג טשינ טסלָאז וד ּוװ

 ןטעב וצ םהרֿבַא ןוֿפ טָאג וצ

 -- טלעטשרַאֿפ דרמנ סױא-טסקַאװ

 ןטערטַאב הדיקע יד ךיד טגניװצַאב

 טסייג ןוא וטסרעה "ךל ךלק ןוא

 (רעגניווצַאב םוצ דלוש שממ טסליֿפ)
 ,טסייוו ,טריֿפ טיוט םוצ האנׂש ןַײז

 ..י ןעגניזַאב ןבעל סָאד ךיד טנָאמ

 ,דנַאל ןַײד ןיא ןייטש טשינ טסלָאז וד ּוװ

 ,םולח ןיא -- רעטייל סֿבקעי ףיוא וטסיב
 טנַאה ןַײד ןוא זיוה ןַײד ןוא םיוב רעד

 ,םולש ןטעב ,ךיז ןעלגנַאר

 ,דמַאז שינעטסיװ סָאד ,דמַאז סָאד רָאנ

 .ןעיײורַאֿפ וצ טלעו יד טעייוו
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 -- טנַאק רענירג ןַײד טרעטיצ

 .ןעיירד ןוא ןענילכ ןעניסמח

 ,םייה ןַײד ןיא ןייטש טשינ טסלָאז וד ווו

 .הירומ גרַאב ןֿפױא וטסייטש

 -- םש םעד הדיקע יד טָאה טרעוװרַאֿפ

 ןעינק ץעגירבדמ םוצ טשינ טסלָאז וד

 דרָאמ ,שינרעטצניֿפ ,האנׂש טימ

 ןעמ ןעק ןרעַאב טייקסואימ ןַײז

 ,טרָאד ןוא ָאד ריד ףיוא טרעיול רע
 ףענײנרַאֿפ טסלָאז טכיל ןיא ןביולג ןַײד

1977 

 שטיווָארעשָא שריה

 ...ןגניבָא בקעי יו

 ,ךיז טימ ךיז טלגנַארעג בָאה'כ

 .ךאלמ ןטימ ֿבקעי יװ טקנוּפ

 ,רימ ןיא סָאװ .,ןטייווצ םעד טָא

 .ךיא לַאֿפַאב םיא רַאֿפ טֿפָאהרַאֿפמוא

 םענ ַא ךימ רע טוט ןיוש טָא

 (ןענעק סרעלגנַאר עטינעג יוו)

 :ייברעד ךיז 1 קידנעװעטַאווװכ

 ....ןעמעװ טעוו'ס רעוו דלַאב ןעז ן'רימ,

 קעװַא עקַאט זיא סע ןוא

 ,לגנַארעג רעווש טנשקערַאֿפ ַא

 ,ךיז קידנהירב/
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 ,טנַײשעג טָאה הנֿבל יד

 .ןעגנַאגעגֿפױא ןענַײז ן'רעטש

 -- ?...דלעה ַא ךיז ןענוֿפעגנַײא ,

 ,טעשטרָאװעג קידקזוח ךיא בָאה

 רימ רעטנוא רענגעק ןַײמ ןעוו

 ,טעשטרָאקעג קידתפכנ ךיז טָאה

 ךיירֿפ ןַײמ ךָאנ רעדייא רעכָא

 ,ןזיווַאב ךיז ןסקַאװעצ טָאה

 ,םיא רעטנוא ןיוש גיל רָאג ךיא

 .ןסיברַאֿפ שירזכַא עשז רע

 ידרע רעד וצ עציײלּפ ןַײמ טקירד

 :לגייא ןַא טימ קידנעלטניּפוצ

 ,רעקיציה ,ךיד דלַאב ן'רימ,

 ,"...ןגײל ךעלעקטעּפָאל יד ףיוא

 ךיז ןגיוצעג טָאה סע גנַאל

 ,לגנַארעג עטנשקערַאֿפ סָאד

 ,טכַאנ יד זיא ןרָאװעג יורג

 .ןעגנַאגעגסיױוא ןענַײז ןרעטש

 ,קָאינכ רעקידהוװַאג וד ,ןיינ

 ףעמענ טינ ךימ הּפצוח טימ טסעוו

 טייקשילמיה עטכַארטעגסיױא

 !ןעמעשרַאֿפ טינ רָאװדרע יד טעוו

 ןַײא ןיוש ןיילַא טסעז וד ןיימ'כ

 .ןגיז וצ ריד רַאֿפ טינ זיא'ס זַא

 דלַאב רעקידכעבענ ַא טסעוװו

 !ןגיל ןבַײלב לגילֿפ יד ףיוא

 השורי עשיכנת
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 -- ןעשעג ךיוא זיא ױזַא ןוא

 ןעגנַאגעגסיוא זיא ןוז יד ןעוו

 ,טסירגַאב ךימ ךעלביל יז טָאה

 ,לגנַארעג ןוֿפ רעגיז םעד יו

 .ןיב ןעמוקעגַײב ךיא .ָאי
 ,ןבעגעג רימ סע'ט סָאװ רעבָא
 - טכַאנ-הרוֿבג רענעי טניז זַא
 ...?ןבעל עצנַאג סָאד ןיוש ךיא קניה

176 

 | סילעקעטש'-יקסנעליוו םירמ

 לחר רעטומ

 ,רעדניק ענַײד ןוֿפ ןייוועג סָאד םענ ,לחר רעטומ

 ,ןגיוא ענַײד ןוֿפ רערט ןיא טָאג וצ סע גָארט
 -- טנעה עקידנצישַאב ענַײד סיוא-קערטש
 .ןגיוצעג ךיז טָאג וצ טעבעג ןַײד טָאה ןבעל םַײב יו

 ףעוועג טסניד סהרׂש זיא רגה ,לחר רעטומ

 ןרָאצ ןרעטיב ריא ןוֿפ ןעמ טָאה טכַאלעג

 רבדמ ןיא טעבעג ריא זיא ךָאד ןוא

 .ןרָאװעג טרעהרעד ןטשרעבייא ןוֿפ

 ,רעדניק ענַײד ןוֿפ ןייוועג סָאד רעהרעד

 ,טנעוו עטלַאק עמוטש ךרוד ריד וצ ךיז טסַײר סע

 ,..טױט טינ לָאמ ןייק ךָאד זיא רעטומ ַא

 !טנעה עקידנצישַאב ענַײד ןיא ןַײרַא זדנוא םענ ,ָא

1943 
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 שטאקט למיז ריאמ

 האל רעטומ יד

 לקיצ א ןופ

 ןבקעי וצ האל

 ,םולח ןַײד זיא לחר .ֿבקעי

 ,ןַײז וצ רָאװ ןַײד טוג זיא רימ

 רעסַאװ ןוא טיורב ךעלגעט ןַײד ןַײז

 .ןַײש ןַײד ןוֿפ ןטָאש רעד ןוא

 ,למיה ןַײד זיא לחר ,ֿבקעי

 ,טסעֿפ ןַײז דרע יד יװ לע ךיא

 ,לגױֿפ רעַײרֿפ ַא יו ,ריד ילֿפ

 ,טסענ ןַײמ ןיא ןטרַאװ לעװ ךיא

 ,לגיױֿפ ַא יװ ,ֿבקעי ,ריד ילֿפ

 ,ץרַאװש ןרעוו ןעלמיה עיולב

 ,למיה רעד זיא ענזירּפַאק ,ָאי

 .ץרַאה סלחר רענייש ןַײד יו

 ןכוז וטסעװ ,םערוטש ןוֿפ דימ
 טנעוו עַײרט ענַײמ ןיא ור
 לביימש ןַײמ ןענעגעגַאב ןוא

 .טנעה עקידרעטַאלֿפ יד ןיא

 ןעִילֿפ ןלעװו עטײרֿפרעד ןוא

 ריט רעד וצ ןגעקטנַא ריד
 ,לגיײֿפ יד יװ ,רעדניק ענַײמ

 ,ריד ןיא ענעטָארעג יד
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 רואינש ןמלז

 ירזממ רעד , ןַאמָאר ןופ

 שמוח-שטַײט

 דימ ןוא טַאמ רע זיא ,םײהַא קירוצ טמוק עקהשמ ןעו ..,

 ןוא טציהעגנָא םיא זיא ּפָאק רעד .קרּפ ןקידתבש עיצרָאּפ ַאזַא ןוֿפ

 רעמ ןיוש םיא טיצ דניצַא .טֿפול-רדח רענשוד רעד ןוֿפ טלּפענרַאֿפ

 רעטיוט רעד וצ ,ערעיזָא גערב ןֿפױא ךעלעזדנעג עסַײװ יד וצ טינ

 טיטעּפַא םעד רדח ןיא ןברָאדרַאֿפ .ןוז רעד ףיוא טילג סָאװ וק

 רעמ םיא זיא תבש רעד ,ןֿפיטש םוצ ןוא טלעוו רעקימורַא רעד וצ

 טיג רעמ טסייו רע .אחינ טינ ךיוא -- ןַײז:ַײרֿפ סָאד .אחינ טינ

 טּפעלש .גָאט-החונמ ןוֿפ טײקַײרֿפ לטשער םעד טימ ןָאט וצ סָאװ

 ןעמעוו וצ טרעלק ןוא ,דָאב רעסייה-וצ ַא ךָאנ יװ ,םיהַא ךיז רע

 עמומ יד רע טניֿפעג בוטש ןיא .ץרַאה רעווש ןַײז ןזָאלוצטיױא

 -שטַײט טנעייל ןוא עּפַאנַאק רעד ףיוא טציז יז .ןיילַא ענייא ערעצש

 זיא תבש דוֿבּכל .ןלוקַאּפש עשליבסנַאמ עטלַא רָאּפ ַא ךרוד שמוח

 ,דײלק ןטעװעדלַאֿפעגנָא ןוא ןטקַאהעצ היא ןיא טצוּפעגסיוא יז

 ןֶא טַײצ הנותח ריא ןוֿפ טיינעגרעביא לָאמ ייווצ ןיוש זיא סָאװ

 יד .קָאװשט ַא ףיוא יו ףוג ןרַאד ריא ףיוא טגנעה עכלעוו ןוא

 ,ןזיקריט ענירגיולב טימ דלָאג םענעזָאלבעג ןוֿפ עקשָארב עטלַא

 -עגנַײא ריא ףיוא םורק טציז ,ןגיוא סרַאילָאטס םעד החמׂש יװ

 קינָאה םענעסעגעגנַײא טימ ,טנעהעילבַארג עריא .טסורב רענעלַאֿפ

 ןעמ .שמוח-שטַײט םענרעדעל םעד ענדעשז ןטלַאה ,ןשטיינק יד ןיא

 ןיא ןגינעגרַאֿפ קיטסַײג קיצנייא ריא זיא'ס זַא ,ךעלרעּפנַײשַאב טעז

 ןוֿפ ןעמענוצסױרַא טעז יז ןוא ןבעל ןשהרקע םענעקורט ריא

 ןוֿפ טֿפַאז ןּפָארט ןטצעל םעד ,ןָאק ןעמ סָאװ ץלַא שמוח-שטַײט

 ןענַײז עכלעוו ,ןגיוא עצרַאװש עריא רעבָא ...הרדס רעקיטנַײה

 ןיא געט סקעז ,ןװױאקַאב ןיא ןליוק עסייה יד ןוֿפ טכַאװשעגּפָא

 -סנַאמ יד ךרוד טרעסערגרַאֿפ דניצַא ןענַײז עכלעוו ןוא ,ךָאװ רעד
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 -תויתוא עקידהנושמ עניילק יד ףיוא טוג טינ ןּפַאכ ,ןלוקַאּפש עשליב

 טינ ךעלנע טינ ןענַײז עכלעוו סעקתויתוא ,שטַײט-ירֿבע ןוֿפ סעק

  ילָאװַאּפ רַאֿפרעד יז טנעיײל .ֿבתּכיישר ֹוצ טינ ,ֿבתּכישמוח וצ

 ןָא ןוא ץַאזּפָא םוש ַא ןָא ,ןוגינ םענעגיוצעג ןקינָאטנײיא ןַא טימ

 קוסּפ ןרעווש ַא רעביא לָאמ טֿפָא ךָאנ יז טרזח וצרעד .גנוּפָארטַאב

 -רעד טעשזמושז .ןַײא ךיז טנעייל יז זיב ,לָאמ ייווצ ןוא לָאמ ןייא

 עטלמערדעגנַײא-בלַאה ,ענעסעגעגרעביא ןַא יװ ןוגינ ריא רַאֿפ

 זיא ןערעצש ַײב רקיע רעד זַא ,רַאֿפרעד ךיז טכוד .גילֿפ עקידתבש

 טלייצרעד טרעװ ס2 יצ .אֿפוג ןענעייל סָאד רָאנ ,הׂשעמ יד טינ

 המחלמ ןוֿפ יצ ,יניס גרַאב ןוֿפ יצ ,רעדירב יד טימ ןֿפסוי ןוֿפ

 ןענעייל זיא רקיע רעד .סנייא ץלַא ריא זיא -- ןקלמע טימ ןטלַאה

 ךעקעל יװ ןעַײקרעביא ,רעטרעוו ערעַײט יד עקָאטַאּפ יװ ןעֶיצ ןוא

 ןוֿפ .ןשקָאל עכעלבעל יװ ּפָארַאןעגנילש רעבַײװ עלַא ּוװ ,ןטרָאד

 טרעװ ענעדִיי רעטציירעג ןוא רעטעװעטרַאהרַאֿפ ןכָאװרעדניא .רעד

 ךַאז ןייק ןוֿפ ןרעטש טינ ךיז טזָאל סָאװ ,דלודעג קיטש ןייא טציא
 -תבש יד ןוא עינַאװערָאה ךָאװ ַא ןוֿפ טײקטַאמ יד .טלעוו רעד ןיא

 וצ ןעמ טדער .ןענעײל ריא ןיא ןעמַאװצ ךיז ןסיג החונמ עקיד
 -שטַײט ןוֿפ ןלוקַאּפש יד קידנבײהֿפױא טינ ,יז טרעֿפטנע -- .ריא
 ןַײרַא-טמוק ...ןוגינ ןװָאברַאקס םעד קידנסַײררעביא טינ ,שמוח

 טנעייל ןוא "רָאי-טוג, ערעצש טגָאז ,"תבשיטוג, ןגָאז הנכש ַא

 תוליכר ערעצש טשימ -- סעומש ַא הנכש יד טריֿפרַאֿפ .רעטַײװ

 ,טײקידעכָאװ וצ טייקילייה ןוֿפ גנַאגרעביא םוש ַא ןָא ,?הרדס; ןוא

 .טרעקרַאֿפ ןוא-
 -ַאז ןיא רעגניצ עזייב ןלייצרעד ױזַא ,לָאמ ןייא סעּפע רָאנ =

 ןוא שטַײט-ירֿבע ןיא טלעטשעגּפָא ָא ערעצש ךיז טָאה ,קעלּוװ

 ןעשעג ...ןײילַא םלוע-לשדונובר םוצ ןוגינ םוש ַא ןָא ךיז טדנעוועג

 -ערָאהעגרעביא ןַא .ירשּת שדוח ףוס ,"תישארב; תבש סָאד זיא

 :ױװַא טנעילעג ערעצש טָאה םיֿבוט-םימי עסיורג יד ןוֿפ עטעוו

 בַײװ ןַײז ןהוח ןֿפָאלשַאב טָאה םדָא ןוא ...עידי םדָאהו --

 .י.ןוא ...ןוא
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 .למירד ַא ןעמּוװשעגנָא ןירעכַאמ ךעקעל רעד ףיוא זיא ָאד

 "שטַײט רערעװש רעד ןוא זָאנ רעד טימ ןָאטעג קיּפ ַא טָאה יז

 רעבָא ךיז טָאה יז .טנַאה ןוֿפ טשטילגעגסױרַא ריא ךיז טָאה שמוח

 ,קידנקרעמַאב טינ .רֿפט םעד ןָאטעג ּפַאכ ַא ,טעכושטעגסיוא ךַללג

 רעטַײװ יז טָאה ,טשימעגרעביא ךיז ןּבָאה ךעלטעלב עכעלטע זַא

 :ןוגינ םענעֿפָאלשרַאֿפ ןקיבלעז ןטימ טנעיילעג

 קינייװעניא ןוֿפ ךעּפ טימ ןּפעלקַאב ןוָאלעג יז טָאה רע ןוא --

 ...קינייװנסיוא ןוֿפ ןוא

 -סיוא טָאה יז .השק לסיב ַא ןרָאװעג ןערעצש זיא לָאמ סָאד

 ןקלַאב םוצ ןגױא עטָאמ יד טצָאלגרַאֿפ ןוא ןלוקַאּפש יד ןָאטעג

 | ןסָארדרַאֿפ קרַאטש היא טָאה טייקבָארג סמדָא

 ךיוא סָאד ךָאד טלָאװ ןוי ַא !וינעטַאג ,יז טכַאמ ,יוא ---

 ...ןָאטעג טינ

 טינ תוישק ןייק ןוא ןענעייל ךךיז ןזָאלעגקעװַא רעטַײװ ןוא

 יז זַא ןעזעגמורַא ךיז יז טָאה רעטעּפש ךס ַא טשרע .טגערֿפעג

 רעד ּוװ ,הרדס רעדנַא ןַא רָאג ןיא לעשיד ןטימ ןרָאֿפעגנַײרַא זיא

 ...ןטסַאק םעד טיוב חנ קידצ

 סערעצש ןוֿפ ליּטשַײב רעטוג ַא רעבָא ,ןגיל ַא יצ ,תמא ןַא יצ

 ןעו ,לָאמ סָאד ךיוא ןוא .טּרָאֿפ סָאד זיא שמוחישטַײט ןענעייל

 ,טרעהרעד ןסיורד ןיא ךָאנ רע טָאה ,םיהַא ןעמוקעג זיא עקהשמ

 -עג יז רע טָאה ,בוטש ןיא ןַײרַא .רענעט טיצ ערעצש עמומ יו

 ,יז טָאה טנעײלעג .ךָאװ רעד ןוֿפ הרדס ןטימ ןטכער ןיא ןֿפָארט

 רעצנַאג ןַײז טימ דרע רעד ןיא ןעקנוזעגנַײא טרעוו חרק ױזַא יו

 לָאז .ןָאט יצ ַא לרעדָא ןייא שטָאכ ריא ַײב ךיז לָאז ןוא .עדניימעג

 -רַאֿפ עקיבלעז סָאד !טינ רָאג ...ןָאט םירק ַא פיל ַא שטָאכ ךיז

 ,תוּכמ סהרּפ ןגעװ רעדָא הלודג סֿפסוי ןגעװ עלעכיימש עטליק

 | / .ייקירוצ ןכָאװ טימ

 ךיז טָאה סע .ןרָאװעג ןלעֿפעג טינ קרַאטש ןעקהשמ סָאד זיא

 -ןצּפָא ,סיעכהל-וצ ףיוא ןצעמע ןָאט וצ טסולגרַאֿפ קידארומ םיא
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 םיא ןבַײרטוצסױרַא סעקנושַארטס סניבר םעד רַאֿפ ךיז ןענעכער

 ןיבר םַײב טייקענשוד עקידתבש יד רַאֿפ ץרַאה סָאד ןליק .רדח ןוֿפ

 ...רעדניק עשידִיי עלַא ןשיווצ טײקמַאזנייא ןַײז רַאֿפ ןוא בוטש ןיא

 טקוק ןקוק רָאנ ,ןַײרַא זיא טישכּת ריא זַא ,ערעצש טרעהרעד

 ןגױבעגּפָארַא ןענַײז ןלוקַאּפש עשליבסנַאמ עריא .םוא טינ ךיז יז

 רעקיבלעז רעד ןיא קידנדייר ,טנעייל יז ןוא שמוח-שטַײט ןרעביא

 :ןגָאז וצ ױזַא ,ןעקהשמ טימ טַײצ

 ייחב רעד *?רדח ןוֿפ טעּפש ױזַא; ...טבַײרש ייחב רעד --

 ,.ןטשרע םוצ הרוּת יד טגָאז םערָאװ : ן"במר םעד ןגעװ ןוֿפ טבַײרש

 -עצ ןרָאװעג זיא דרע יד -- ץרָאה עקבתו ?!?קרּפ טנרעלעג טוג;

 --עג--עג טָאה דרע יד :הרוּת יד טגָאז ךָאנרעד ןוא ? ןטלָאּפש

 | ...טנֿפעעג

 דרע יד סָאװ ,ןענעיילסיוא טינ רעמ יז טזָאל עקהשמ רעבָא

 ,יירשעג סיורג ַא טימ ןַײרַא ענשימוא ריא טלַאֿפ רע .?טנֿפעעג , טָאה

 :ןעַײרש טנעקעג טינ רעסעב טלָאװ ןילַא דרע עטנֿפעעג יד

 !ןסע רימ ביג ...מומ ---

 טינ ןערעצש רע טֿפור .לכׂש םוצ ןעמוקעג זיא עקהשמ טניז

 םיא ַײב טמוק .ןעמַאזוצ ןכַאז עדייב רָאנ ,"עמומ, טינ ןוא ?עמַאמ,

 "...מומע; רענעמּוװשרַאֿפ ַא סױרַא קידנעטש

 -טנע ןוא תולוק ענַײז ןוֿפ לעּפתנ טינ רָאה ַא ערעצש טרעוו

 יד קידנבײהֿפױא טינ ,ןוגינ ןקינָאטניײא ןקיבלעז ןטימ םיא טרעֿפ

 : שמוח-שטַײט ןוֿפ ןלוקַאּפש -

 ןסע וטסליװ סָאװ .,.לױמ ריא טנֿפעעג טָאה דרע ר

 | .י.?עלעגוז
 ,דרע רעד ןוֿפ ןטלַאּפשעצ סָאד זַא ,ןוַײװװ וצ זיא ץוריּת רעד

 ודע ...ןטלַאּפש ערעדנַא יװ ןעװעג טינ זיא ,ןחרק ַײב סָאװ

 טֿפערט סע ןעד *. ..רימ וטסטלַאּפש ּפָאק םעד ךיוא ךימ טסטלַאּפש

 ןטַײצ וצ ??ןעַײרש ןעמ ףרַאד ,ןסע ליוו'מ זַא, ...ןטַייצ וצ ךיז

 ...טניומערוטש ןשיורג ןייא ןגעוו ןוֿפ ןטלָאּפשעצ דרע יד טרעוו
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 רע .טנוה סֿבצק םעד יװ ױזַא טקנוּפ ןסע ךיז טליוו ןעקהשמ

 :ּפָא טינ טערט רע רָאנ .ךיז טסולג םיא סָאװ טינ ןיילַא סייוו

 | !ןסע רימ ביג ...מומ !עז ,עז --

 :ןוגינ ןקידתבש ןקִיור ריא טימ ערעצש םיא טרעֿפטנע

 רעד ןיא בורג עסיורג ןיא םעד ךרוד טרעו סע ןוא ---

 יד ןוא ...עקנהשמ ,וד ,בורג ןיא ךיוא ךימ טסבַײרט וד ...דרע

 רעבָא ...ךימ וטסבַײרט טייהרעקידעבעל ...ןֿפָא טבַײלב בורג

 ךימ זָאל ןוא לרעמלַא ןיא לצעלּפ ַא םענ ...חרק ןוֿפ בורג יד

 סָאװ ...סנ ןייא ןעוועג זיא חרק ןוֿפ בורג רעד רעבָא . .. ןענעייל

 שָאד ...שָאד ...סנ ַא ךיוא זיא ,עקנהשמ ,ריד ןוֿפ רָאנ בעל ךיא

 ...טנֿפעעג ךיז טָאה סע

 ונַאב ַא יו עקהשמ טַײרש -- !לצעלּפ ןייק טינ ליוו'כ --

 ...ךעלצעלּפ גָאט עלַא -- רענעמ

 :שמוח-שטַײט ןוֿפ ערעצש םיא טרעֿפטנע

 ליֿפ ןעגנולשעגנַײא טָאה ןוא בורג עשיורג ןייא טנֿפעעג --

 יו ױזַא ,טכַאמעגוצ ךיז יז טָאה ךָאנרעד ןוא .ןטלעצעג ןוא טַײל

 ,ליומ ןַײד ןכַאמוצ ךיוא ןיוש טסגָאמ ...ליומ ןייא וצ-טכַאמ ןעמ

 זיא סע ּוװ ןענעקרעד וצ ןעװעג טינ זיא סע ןוא ...עקנהשמ

 טימ לטסעקשיט ןיא ייא עטכָאקעג ַא םענ ָאט ...בורג יד ןעוועג

 ...טבַײרש ייחב רעד ...ייחב רעד ...הלח לקיטש ַא

 ...!מומ ,ןסע ליוו ךיא !ייא ןייק טינ ליוו ךיא --

 ַײב ןעייטש סרעֿפטנע עלַא ,שמוח-שטַײט ןוֿפ ערעצש טרעֿפטנע

 :חרק השרּפ רעד ןיא שמוח-שטַײט ןיא ריא

 "ניק יד ,טבַײרש ייחב רעד ...?וטסליו עשז-סָאװ טנַײה ---

 ןיא ךיוא ןענַײז ייז ןעד .טייטעג ןרָאװעג טינ ןענַײז חרק ןוֿפ רעד

 ..?ןַײרַא-ןלַאֿפ רעדניק עטכעלש יוװ טסעז ..,ןלַאֿפעגנַײרַא בורג רעד

 ןענַײז .בורג רעד ןיא גרַאב ןכיוה ןייא טכַאמעג טָאה טָאג רָאנ

 ...חרק ןוֿפ רעדניק יד ןבילבעג ףיורעד

 רעד וצ ךיז ןעּפעשט וצ סאמנ ןיוש טרעוו ןיילַא ןעקהשמ

 ,החונמ רעקידתבש ריא ןיא ריא ןרעטש ,טשינמוא-טסיזמוא ,ןעמומ
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 ןיא ןטערטּפָא רָאנ .סיורַא טיג ןֿפוא םושב לי יז רעכלעוו ןוֿפ

 .עלַײװ ַא ךָאנ טעשטרוב ןוא רע טייטש .טינ ךיוא םיא טסַאּפ ןצנַאג

 טינ טסייו רֶע ןוא רעווש ּפָאק ןיא ,טסוּפ םיא זיא ןצרַאה ןיא

 ףליה וצ םיא טקיש ןוא סנ ַא טָאג טוט ...ךיז טימ ןָאט וצ סָאװ

 -ירַא ךיז טערט ,קעלּוװַאז ןיא ןכש ַא ןוֿפ ,ןוה עבַאר ַא ...ןוח ַא

 יז טריצַאּפש טייקכעלטימעג רעקידתבש ַא טימ .לעװש םעד רעב

 -ַאכק-ַאכק; ...עלעגנַאזעג ןקידתומיענב ,ןשרעניה ַא טימ ןוא ןַײרַא

 ןבעגוצּפָא ןעמוקעג זיא סָאװ ,עטנכש עטוג ַא יו יז טיצ *ַאדַאכק

 ,לתוליכר ַא ןּפַאכ ֿבגַא ןוא תבש"טוג

 ןטימ עמַאס ןוֿפ ,טיזיוו ןכעלצולּפ ַאזַא ףיוא ערעצש ּפָא ךיז טֿפור
 :ּפָא ךיז יז טֿפוּר שמוח-שטַײט

 !קידַאק ידלַא וצ ,שיק ,שיק ...יחב רעד טבַײױש ךיוא --

 "ונובר ,רעַײֿפ ַא ...רעַײֿפ םעד ןיא טנערברַאֿפ ןרָאװעג זיא חרק

 -נוה ייווצ יד טימ רעַײֿפ םעד ןיא !ןעמענ ךיוא יז לָאז ,םלוע-לש

 רימ טעװ יז ...ןעװעג ריטקמ ןבָאה שַאװ .ןַאמ קיצֿפוֿפ ןוא טרעד

 ןעוועג ריטקמ ןבָאה שָאװ .. .לָאּפ ןֿפױא ןַײז ריטקמ ךיוא דלַאב ָאד

 ,עקנהשמ !שיק ,שיק ...טגערברַאֿפ רעַײֿפ ןייא ייז טָאה .תרטק

 ,..ןוא ...ערעזדנוא טינ זיא'ס .ןוה יד סױרַא-בַײרט ,דלָאג ןַײמ

 טימ טיײטעג ןחרק טָאג טָאה ױזַא .ייז ןשיוצ ךיוא -- חרק ןוא

 ...תותימ ייווצ

 -יטש גנילצולּפ ךיז טליֿפרעד רע .היחמ טושּפ ךיז זיא עקהשמ

 טימ ןוא קנילֿפ .רעשירֿפ םיא טרעוװ ּפָאק ןיא .סיֿפ יד ףיוא רעֿפ

 ןוא עטחרוא רענעטעבעג-טינ רעד ךָאנ גָאי ַא ךיז רע טיג ןערב ַא

 ןרעטנוא עּפַאנַאק רעטנוא ןוֿפ .עּפַאנַאק רעד רעטנוא יז טבַײרטרַאֿפ

 א ןוא שינעצקַאװק ַא .זױהריֿפ ןיא שיט ןרעטנוא ןוֿפ ןוא ,שיט

 ןיא סױרַא ןדייב ייז טגָארט טעּפמיא רעד ןוא .ךעלסיֿפ ןוֿפ ןעּפוט

 יד ,טליטשפג טינ ץלַא ךָאנ ויא ץרַאה סעקהשמ רענָא .קעלּוװַאז

 :ךעלגילֿפ ענעוָאלעצ טימ ןוא ךעלסיֿפ עטיײרּפשעצ טימ טֿפױל ןוה

 ןיב ךיא !ַאק--ָאק ? רימ וצ רע טָאה סָאװ ,ןדִיי ! ָאק--ָאק---ָאק;
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 ַא טימ ךָאנטֿפױל עקהשמ ןוא "...ןעגנַאגעגנַײרַא יױזַא טַאלג

 :תֹוללק עטיוט טימ ןוא ןרָאצ ןקילייה טימ ןוא ןערב

 ...!ריד ןיא עּפכינ ַא ,שיק-שיק !ערעילָאכ ,שיק ,שיק --

 | !שיק-שיק

 ַא ןוֿפ יו ,קַאנק רעֿפרַאש ַא רעביא םיא טגָאלש טעּפמיא םעד

 ךיז טקוק ןוא ןייטש טבַײלב עקהשמ .סױרַא ליױטסיּפ ןשרעדניק

 לגניי סרעברַאֿפ םעד ךענעה .רע טעזרעד ,ןעקסינ טעזרעד רע .םוא

 ןעקסינ זיא עלעטיה סָאד .גנוצ רעד טימ ןקַאנק ףיוא קיזמ ַא --

 ּוצ רע טקניוװ קעשַאד ןרעטנוא ןוֿפ ןוא .ןגיוא יד רעביא טקורעגנָא

 | - :לוֿפשינעמיײהעג ןוא שיֿבנג ןעקהשמ

 ? ןייג ץ'רימ ,עקהשמ ,ונ --

 ?ןייג ןיהּווװ ---

 ,רענלימ םעד ןעװַאז ַײב ...ןעװַאז יײב ךעלערַאב ןעלסיירט ---

 ףעפנ"-װ װ

 ךַײרגיניק ןסיורג ןייז ןיא גינעק רעכלעוו

 .?ךַײלג טייקסיורג-ןזיר סחשמ וצ זיא

 ,ָאטשינ ןוא השמ יו ַאזַא ןעוועג טשינ

 !ָאד זיא ,ָאד זיא ןײלַא רע רעבָא

 ,טלעהעצ זיא םינּפ ןַײז ןוא ,תורוד ,תורוד

 ! טלעוו ןוֿפ ךוּת ןוא ,ןיז רעד זיא השמ

 טָאבעג םעגעלָאטש .,ןטרַאה ןוֿפ ךוּת ןוא ןיז

 !דחא ןוֿפ טײקצנַאג ןיא דוסי םעד רעביא
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 -- טילגעצ טייקיבייא ןוֿפ ילג --- תורוד ,תורוד
 !דיל עטסלעה סָאד ןוא עטסנייר סָאד זיא השמ

 ,גנַאג ןלוֿפ ןיא ,סקידיחילש דיל
 .גנַאזעג ַא סמירמ --- סהשמ רעטסעווש יד זיא

 טיי ר הה

 ןוא הדע רעד טימ טנגעזעגּפָא ךיז טָאה השמ

 .ןונ-ךב עשוהי דימלּת ןַײז טימ

 ,ןֿבנ גרַאב ןֿפױא ןעגנַאגעגֿפױא ֿבָאומ ןוֿפ לָאט ןכרוד זיא רע

 .וזַא קידקיטייו ,גנודיישעצ יד זיא ןעוועג רעווש

 טנַאּפשעגכרוד םענַײז ןֹורּכז ןיא טָאה ליטש

 ,דנַאל םעד-טָא וצ גנַאג רערעווש רעד

 ןענּכ דנַאל ףיוא ךייה רעטַײװ ןוֿפ טקוקעג טָאה השמ

 ןַארַאֿפ זיא סע סָאװ ,ךיז טסיירטעג ןוא

 ,גנַאג םעד ןַײז ךישממ טעוװ סָאװ ,עשוהי ַא

 גנַאזעג ךעלרעדנוװ ַא זיא טלָאמעד

 ,לָאט םעניא רעדינ רעד ןוֿפ ןעגנַאגעגֿפױא

 ,לוק סהדע ןַײז טרעהרעד גנַאזעג םעד ןיא טָאה השמ

 ,טײרּפשעג טנעה יד םעד ףיוא ןוא

 ,טייקיבייא טימ קלָאֿפ סָאד קידנשטנעב

 ,טילגעצ טנַײה ךיוא ןעמָאנ רעד סָאװ ,שודיח ןייק טשינ

 ,דיל םענוֿפ ןעמָאנ רעד זיא השמ

1 

 -- וֿבנ גרַאב םעד זיב יניס םענוֿפ

 זיא ,רעַײנ ַא ,טרובעגסקלָאֿפ

 ,יוט ףיוא ןוז יד יװ ,ןעגנַאגעגֿפױא

 זיר ַא ליצ םוצ טייג סע יװ
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 טסױֿפ רעטנוא טֿפַאשטכענק ןיא קלָאֿפ

 -- .,ןוא ןבױהעגֿפױא ךיז טָאה

 ,טזיורבעצ דײרֿפ ןוֿפ סָאד זיא טציא

 ,ןוז יד יווװ ,טקיטכילעצ ןוא

 טָארט ןיא גנַאג רָאנ ,גנַאג רערעווש

 ,טלעוו רעטנַײשעגֿפױא ןַא וצ

 דחא רעד זיא טָארט ןקידנעיײג ןיא ןוא

 .טלעהעצ ןוא טקיטכילעצ ףיט

 ,טליֿפרעד ,ןעזרעד טָאה השמ זַא ןוא

 ,טבעוװרַאֿפ קלָאֿפ ןיא זיא רע זַא

 טליהעגנַײא טייקליטש ןיא ךיז רע טָאה

 .טבעוושעצ ךיז ןבעל ןיא ןוא

 ,םוטעמוא רע זיא תורוד יד ךרוד

 -- ,געט יד ךרוד ןוא טכענ ךרוד טבעווש

 ,םוק ןוא ,ייג --- :ריד לוק ןַײד טגָאז

 ,געוו ןרעווש ןֿפױא השמ וטסיב

 ,טעזרעד רעד ,טָאה גיוא ןַא רעוו

 -- ,טרעהרעד רעד --- ,רעיוא ןַא רעוו

 ,טעָאּפ םעד ןוֿפ דיל סָאד זיא השמ

 ,דרע רעזדנוא ןוֿפ דוסי זיא השמ

 ָאד זיא רע --- ,ןדנּוװשרַאֿפ טשינ

 -- .טנַײה ךיוא זדנוא טימ םוטעמוא

 ,העש יד סױרָאֿפ טייג סע ,עז

 ,טנַײשעצ רע זיא ריא ןיא ןוא

 ,ןֿבנ גרַאב םעד זיב יניס םענוֿפ

 -- ךָאנ רעטַײװ ,רעטַײװ ץלַא ןוא
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 יױזַא טרעוו רעגנירג ,רעגנירג

 .ךָאי רעד געוו ןיא ןַײש ןַײז סימ

 קי אמה

 ,ןטדליגעצ םעד ,דמַאז ןרעביא טײרּפשעג ךיז ןגרָאמ רעד טָאה ליטש
 םעד ,חטש רעביא ץרַאה סהשמ זיא ןעוועג ליטש טינ רָאנ

 ,ןטליטשרַאֿפ
 ,רעדניק עגנוי ענַײז ךיוא ביל ,הרוּפצ בַײװ ןַײז ןעוועג םיא זיא ביל
 ,רעדניר ןוא ףָאש סורתי ןטיה ייז בילוצ זיא ןעוועג רעווש טשינ ןוא
 ,ןגיוזעג טולב ןַײז ןוא ,טגָאנעג ץרַאה ןַײז טָאה סעּפע רעבָא
 ,ןגיובעג קלָאֿפ ןייז זיא ,םירצמ סנַײז דנַאלטרובעג ןיא ,םיא רעטניה
 .רעגניװצַאב ןוֿפ עּפַאל רערעווש ןיא שטַײב רעטנוא טכענקרַאֿפ ןוא
 טשינ רָאנ ,רעדניק ענַײז ךיוא ביל ,ןעוועג בַײװ ןַײז םיא זיא ביל
 רעגנירג קב א
 ,רעדירב יד ןוא רעטסעווש יד ןוֿפ רערעווש לרוג ייז בילוצ טרעוו

 רעד וצ ןַײא ּפָאק ןַײז טגייב אׂשמ ַא זַא ,לָאמ ןייא טשינ טֿפערט

 רעדינ
 ףָאש ענַײז ןעקעמ ןָא עדערעשט רעד ןיא ןבייה טלָאמעד זַא ןוא

 ,ןגיצ ןוא | |
 רעדניק רע טעז ,סעמַאמ-עטַאט ןוֿפ ןעיירשעג-ייוו רע טרעה

 ןגיוו יד ןוֿפ ןּפעלש |
 ,סולינ ןוֿפ ןרעסַאװ עטלַאק יד רַאֿפ טנעה עשירעגניווצַאב ךרוד

 !זיא ליטש וליֿפַא עדערעשט יד ןעוו ,טשינ זיא רעגנירג
 ,רעביֿפ ןיא טציא ךיוא םיא וצ ייז ןעַיײרש ָא טָא --- ,תולוק ,תולוק
 עדערעשט יד טזָאל רע ,טֿפערט סע סָאװ ,טשינ שודיח ןייק ןוא

 .רעביא רקֿפה ףיוא
 .ןזָארג ןוֿפ טשינ ןמיס ןייק ןוא ,דמַאז ןֿפױא ךיז יז טלסיֿפ טָא ,עז

 .ןזָאלרַאֿפ ןוא ןסעגרַאֿפ טייטש רעטרַאדעגסיױא ןרָאד ַא זיולב

 ,ןגיוא עטגנערטשעגנָא ענַײז רעביא רעגניֿפ יד טימ טלכעד השמ

 ,ןגיוצעגסיוא ךעלַײק ןצנַאג םעד ןיא רעטילגעגנָא ןַא טגיל רבדמ
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 ,ךיז טלייש סָאװ ,ריוושעג רעטנקירטרַאֿפ ַא -- ֿברוח רעקידנזדלעֿפ

 ,טײגרַאֿפ עלעגיצ .דניק א יװ ,םוא דלימ ךיז טליּפש לטניוו

 ךיז טלייט ןוא |

 ,למיה ןעיולב םעד וצ לּפעק סָאד קידנבייה ,עדערעשט ןוֿפ ּפָא

 ןייק ןיא טשינ ךָאד רע זיא --- ?רשפא םולח ַא -- ,עז גנילצולּפ

 !למירד

 ןרָאד םענוֿפ ךיז טנערבעצ ןוא ךיז טיצעצ םַאלֿפ-רעַײֿפ

 ,ןרָאצ טימ לוֿפ רעטזיורבעגֿפױא ןַא טָא ןוא רעקידנליונק ַא טָא

 ? ןעמעוו וצ זיא ןֿפורעצ לוק סָאד --- ןרָאד ןוֿפ ףיוא טייג לוק ַא ןוא

 ןעמערב ענַײז ףיוא םַאלֿפרעיײֿפ םענוֿפ ןַײשּפָא םעד טליֿפ השמ

 ,רעדילג ענַײז ןיא טגנירד רעלעה ןֹוא רערָאלק ץלַא לוק סָאד ןוא

 -- ,רעדינ רעד וצ ןלַאֿפ ןעינק ענַײז ןוא ,ּפָאק םעד טגייב השמ

 סוחי ןַײמ ןעד זיא סָאװ ןוא ? ךיא ןיב סָאװ ןוא ? ךיא ןיב רעוו

 ? תוחילש ַאזַא טָא ענַײמ סעציילּפ יד ףיוא ןעמענ וצ ןַײז הכוז

 ,רעטיצ ןיא קידעסלּוװנַאק ךיז ןעלּפַאצ עטזױרבעגֿפױא רעדילג סהשמ

 ,רעטילגעצ ןוא רעלעה ,רעֿפיט טגנירד םיא ןיא לוק סָאד ןוא

 2 ר

 ,ךיש יד ּפָארַא יצ ,השמ --
 !טרָא סָאד זיא סקילייה ַא לַײװ

 ,ךיא ןיב סָאװ ןוא רעוו --

 ? טרָאװ ןַײד וצ הכוז זיא סָאװ

 ,ריד ןיא זיא סע ,סנַײד זיא טרָאװ ---

 ! טיײזרַאֿפ שינעֿפיט רעד ןיא

 ,רימ ןיא טוא ךיז טגָאי ורמוא --

 ,טייוועצ דלעֿפ ןיא טניוו ַא יו

 .ךיז ףיוא טגָארט סנַײד קלָאֿפ ---

 ,טקירד סָאװ ,לוע םירצמ ןיא
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 ,ךימ ןבירטרַאֿפ טָאה סנַײמ קלָאֿפ ---

 ,טגירקעצ רימ טימ זיא

 ,דילג רעקנַארק רָאנ ,קלָאֿפ סָאד טשינ --

 ! ףוג ןַײז ףיוא זיא טלױֿפעצ סָאװ

 טירט ענַײמ ןקרַאטש טעװ רע --
 ?ףור םעד-טָא וצ גנַאג םעניא

 גנַאג ןיא ךיד ןקרַאטש טעװ ףור
 ,טירט ענַײד ןטיהַאב ןוא
 גנַאֿפעג סָאד ןיב ךיא ,סע טניימ ---
 ? טימעג םענעגייא ןַײמ ןיא

 ריד זיא ליווו ןוא ,ריד זיא טוג --

 !געמרַאֿפ לעה ןימ ַאזַא טימ

 רימ טימ טַײז ,למיה ןוא דרע ---

 !געוו ןרעווש ,ןסיורג ןַיַימ ףיוא

 1 בי

 .ליומ סנרהַא רעדורב ןַײז ךרוד רעטרעוו עקידנעָארד סהשמ

 ,ליורג םעד ןוֿפ םינּפ ןיא ךיוא קיקענטרַאה זיא ןָארט ןֿפױא הערּפ

 ,גנַאלשרעּפַאלק עטקַאהעצ יװ ,קיטֿפיג טעּפיש ,ךיז טֿפרַאװ רע ,עז

 .גנַארד ןקידנזיורב סהשמ ןגעקטנַא רע זיא רעזָאלֿפליה ַא רָאנ

 .רוד ןטקירדעג-רעווש ןַײז וצ לרוג ןַײז וצ-טלטייק השמ

 ,רָאי קיצרעֿפ עצנַאג רבדמ םעד ןיא קידלודעג םיא טימ זיא

 ןיא ַײרֿפ טשינ רעבָא ,ךָאי ןדמערֿפ ןוֿפ טַײרֿפַאב ךיז טָאה קלָאֿפ

 .ןילַא ךיז |
 ,ןייטש ןטרַאה ַא ןוֿפ רעסַאװ קילַאוק ןוא רענעטלָאּפשעג םי

 .ּפעש ןוא ּפעש ,רעמע ןַא םענ

 ,ּפעט עקידמירצמ יד ךָאנ טקנעבעג סָאד טָאה לָאמ לֿפיװ



 61 רוטארעטיל רעשידִיי רעד ןיא

 .ןמ רעקידקינָאה ,רעסיז ןלַאֿפעג זיא למיה ןוֿפ שטָאכ

 יו ,סױרַאֿפ שאידומע --- ךעלטכַאנ ,ןנע-דומע -- ךעלגעט

 ,ןָאֿפ עקידרעטַאלֿפ ַא
 .טײקנסקַאװרעד-סקלָאֿפ ַא ןוֿפ םינמיס טינ ןענַײז תואלֿפנו םיסיג רעבָא

 ,טַײרֿפַאב טשינ ךָאנ קלָאֿפ עצנַאג סָאד טָאה יניס ןוֿפ לוק סָאד ךיוא

 --- ןַײּפ ערעווש לֿפיװ -- דנַאטשֿפױא סחרוק ןוא בלַאק ןדלָאג

 !ןַײז השמ ַא טֿפרַאדעג רָאנ ןעמ טָאה סנױזַא טָא ןגָארטרעביא

 = | = היד

 ,ןכיור עקידלזַײרק ןֹוא ןרענוד ,ןצילב

 -- ,ןטימ ןיא ייז ןשיווצ יניס

 ןכיוה עכיוה ןוֿפ טזיורבעצ לוק

 ,ןטילגעצ קלָאֿפ ןוֿפ ץרַאה ןֿפױא

 רעטיצ רערעווש ,רעקידנזיורב ַא

 ןעמונעגמורַא קלָאֿפ סָאד טָאה

 ,רעטיבעג םענעטכױלעגֿפױא ןוֿפ טרָאװ

 !ןעמונעגנָא טָאה קלָאֿפ סָאד ןוא

 !ןביוא ןוֿפ ךיוה ? השמ זיא ּווװ

 רעטלַארטשעצ ,רענעטכױלעגֿפױא ןַא ,עז

 ןביוהעג טנעה ענַײז רע טלַאה

 .רעטלַאשעצ ,רעטלבויעצ טלעוװ רעביא

 ,ןצילב ןוא ןרענוד ,ןכיור עקידלזַײרק

 --- ,רעטילגעצ ןוא רעכעה זיא לוק סָאד רָאנ

 ןצירק -- ןציּפש עֿפרַאש -- רעטרעוו

 ,רעטימעג סנעמעלַא ןיא ךיז

 ןגיוא יד טכַאמעגֿפױא טָאה גָאט

 ,הארי טימ ןוא השודק טימ
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 ,ןגיובעג ּפָאק טָאה קלָאֿפ סָאד ןוא

 .הריש ןעגנוזעג ןוא

 ! השודק זדנוא ןיא ץלַא -- שודק ,שודק

 ןבעגרעביא ךָאד רוד טעװ רוד

 השורי עקיטכיל ידיטָא
 .ןבעל ןוֿפ טייקנביוהרעד רַאֿפ

7 = 

 םוצ יניס גרַאב ןוֿפ רע טָאה סמערָא יד ןיא תוחול יד טימ

 ,טרעדינעג דמַאז-רבדמ

 ןוא טעלגעג טנַאה-עמַאמ יװ ןוא ,טײרּפשעג ךיז טָאה העשיטנוװָא

 טרעדילגעגֿפױנוצ

 ,הריצי רעקיֿפוס-ןיא ןוא רעכעלרעדנוװ רעד ןיא ןלייט עלַא

 ןוא רענעטכױלעגֿפױא ןוֿפ זַײרק ַא ןיא ןעגנַאגעג זיא השמ

 ,הריש רעקידנעגניז

 ,הדע רעטקנעבעגסיוא רעד וצ תודדוֿבתה ןַײז ןוֿפ טכורֿפ יד ןגָארטעג

 ,ןביוהעג ךיז למיה םוצ דרע ,ןגיובעג דרע רעד וצ ךיז טָאה למיה

 עדייב ייז ןוא 0 :י

 יד רַאֿפ תוחול יד ףיוא תויתוא יד טימ ןטֿפָאהַאב ךיז ןבָאה

 ,תורוד עקידנעמוק -

 יד ןיא ךעלמעלֿפ יד יװ ,ןױעטש עלַא טלָאמעד ןבָאה טלקניֿפעג לעה

 ,תורונמ ןוֿפ ךעלדער

 ןוֿפ רעכיּפעט טימ טירט סהשמ רַאֿפ טײרּפשעג טָאה הנֿבל ןוא

 ןבעוװעג טנרעבליז

 גנוקעלּפטנַא יד סמערָא יד ןיא ןגָארטעג ןוא ןעגנַאגעג זיא השמ

 'ןבעל םענוֿפ

 ןטלַאּפש ייגיס ןוֿפ טײקמַאזנייא ןיא ךיז טָאה סָאװ

 ,ןטלַאהַאב קלָאֿפ ןוֿפ גנַאל יױזַא

 גנוקעלפטנַא זיא ,ןעמוקעג ןוא ןעגנַאגרעד זיא רע ןעוו רעבָא

 ,ןלַאֿפעצ ךיז
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 ,ןלַאנק ןעמונעג ןבָאה ןרענוד ןוא טצילבעג ךיז ןבָאה ןצילב

 ,ןביוטשעצ ,ןרעגלַאװעצ םיא -- טלעוו רעד ןוֿפ םויק םעד קידנעָארד

 ןבױהעגֿפױא חוּכ ןקידנרָאצ ,ןסיורג םעד וצ תוחול יד טָאה השמ

 םינּפ ןרַאֿפ ןלַאֿפעצ ךיז ןענַײז רעקיטש --- ,ייז ןָאטעג ףרָאװ ַא ןוא

 --- הדע רעד ןוֿפ |
 ףיוא ףױרַא זיא השודק ןוא ,חבזמ ףיוא ןברק אמט -- ֿבהזה-לגע

 !הדיקע רעד
 2 ר

 ,רענרעק-ןעמולב טֿפַאשביל ןיא טײזרַאֿפ סָאװ ,רעייז םעד ייוו
 !רענרעד עקידעכעטש סיעכהל ףיוא ןסקַאװ סע ןוא

 ןטייב יד ןוֿפ ןעלצרָאװ יד טסַײר רעייז ַאזַא

 !ןטייועצ טניוו םעד וצ ייז טקיש רע ןוא

 ,ןענַאטשעג זיא סמערָא יד ןיא תוחול יד טימ השמ
 ןענַאֿפ רעַײֿפ יד ןוֿפ תרוטק יװ ,ןעזעגוצ
 -- זחבזמ םעד ףיוא םענעדלָאג לגע םוצ ךיז טרעכיור
 ! חיר רעד םיא רַאֿפ ןעוועג זיא רעטיב ןוא קידלביא

 ! ןויזב ַאזַא ןוא קידנקיטש ןוא קידלביא |

 ,ןויסנ רעד ןהשמ זיא ןעוועג רעווש

 ,ןגיובעג ךיז טָאה ּפָאק ןַײז ןוא

 ןגיוא יד רע טָאה טכַאמרַאֿפ ןוא

 ! ןעמונעגמורַא ץרַאה ןַײז טָאה ןרָאצ רעקידנענערב ַאזַא
 | ,ןעמוקעג זיא השמ ,ןעגנַאגעג זיא השמ
 השודק ןוֿפ הדע ןַא טָאטשנָא ןוא
 .השוב יד םיא טנגעגַאב טָאה

 --- ןגיוא יד ןיא רעַײֿפ ןוא סטילגעצ לוק -- ?'הל ימ
 ןגיוצעג דרעוװש יד טָאה רעטלכיורטשעג טשינ יול טֿבש |

 ,עטילגעצ ףיט יד ,רעטרעוו סהשמ ןוֿפ טייקטרירעג ןיא
 ,הטיחש רעד ןוֿפ טלטיורעצ ךיז טָאה דמַאז-רבדמ רעד ןוא
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 --- ן{80 י---

 .הדע רעד ןוֿפ טרעטַײװרעד ,טדײשעגּפָא ךיז טָאה השמ

 הדקע ןוֿפ רעַײֿפ ןֿפױא רע טָאה ןרָאצ ןסיורג ןַײז ןיא

 ןטלַאּפש-יניס עליק ,עליטש .,ןֿפרָאװעג שינעטנעקרעד ןַײז

 ןטלַאהעג םיא ןשינעגרָאברַאֿפ ןיא ןבָאה

 ,ןבילבעג זיא סָאװ ,קלָאֿפ סָאד ןוא
 .ןבירטעגמוא ךיז ןיילַא ןוא טנלע ךעטסַאּפ ןָא עדערעשט יװ טָאה

 רעטיר עטסֿפרַאש יד יוװ ,ןבָאה הטרח ןוא השוב

 .רעטימעג יד ןגָאלשעג רעווש

 !זיא ליוה ,טעקַאנ ןבעל רעזדנוא ,השמ ,השמ --

 ,תולוק עטסכעה יד ףיוא ןֿפורעג קלָאֿפ סָאד טָאה -- ! השמ ! השמ ---

 ןעלצרָאװ יוװ ,רימ ןענַײז ,עטזָאלרַאֿפ ,עטקידיילעגסיוא --

 .עטרַאדעגנַײא

 ,עקידנגַײװש ןזדלעֿפיניֿפ יד ףיוא ןגָאלשעג ךיז ןבָאה תולוק יד רָאנ

 ,עטרַאה

 רעה וצ ןעוועג טשינ ץלַא זיא רעֿפטנע ןייק ןוא

 ַא ןוא ןטרַאה ַא ןייטש ַא ןיא טרעווילגרַאֿפ ץרַאה ןַײז טָאה השמ

 ןרעווש

 : ןעיירשעג ןוא ןענייוועג סקלָאֿפ םעד וצ

 -- !ןעייוועצ םעד רבדמ ןיא טניוו רעד לָאז -- !ףרוע השק סע --

 ןרָאצ ןרעווש ןיא טמורבעג זייב רע טָאה

. 

 ןורּכז ןַײז ןיא טשימעגֿפױא השמ טָאה ,וֿבנ גרַאב ןֿפױא ,טציא

 ,עליק יניס םענוֿפ ןטלַאּפש יד ןיא טכענ ןוא געט ערעווש ענעי

 ,עליטש

 ןוֿפ היכז רעד רַאֿפ םיא ןיא ףיט ןעגנַאגעגֿפױא זיא דײרֿפ ַא ןוא

 ,הליחמ

 .ןעמוקעג םיא וצ ףוס-לּכ-ףוס זיא סָאװ

 ןעמורב ןייק רעמ טשינ ןוא
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 ,רעטרעוו יד-טָא ןיוש ןעוועג ליומ ןַײז ןוֿפ ןענַײז

 .רעטרעהרעד .רענעעזרעד ַא זיא סָאװ ,ןסיורג רעריֿפ ןוֿפ רָאנ

 ,ןעגנולקעצ ךיז רעקעלג ןבָאה טײקטַײװ רעטסטַײװ רעד ןוֿפ

 : ןעגנוזעצ ךיז ןבָאה תולוק

 !שודק !שודק !שודק ---

 שדח ריש ַאזַא ןוא

 ןטלעוװ עלַא רעביא ןָאטעג גנילק ַא טָאה

 ,ןטלעצעג-סקלָאֿפ עטשרע יד ןוֿפ ןלעווש יד וצ

 2 או =

 ,וֿבנ גרַאב םעד זיב ןלָאט-ֿבאומ יד ךרוד יניס-רבדמ םעד ןוֿפ

 יוט ןקיטנוװָא םעד ךרוד טקוקעג גרַאב ןוֿפ טָאה השמ

 ,טַײװ רעטַײװ רעד וצ ןדרי ןקידנסילֿפ רעביא

 טַײצ יד טָאה סע .טציא ךָאנ טקוק רע ,עז

 ,טלַאטשעג קידנלַארטש ןַײז טשיוװרַאֿפ טשינ

 ,טלַאשעצ לוק ןַײז זיא קיכליה

 טנַײשעצ ,טלעהעצ

 ! טנַײה ךיוא

 רעּפיז בקעי

 ייםהרבא ןופ ןטלעצענ יד ןיא , ךֹוב ןופ

 דליברעדנווװו ַא טעז השמ

 וליֿפַא .ןווױאכלַאק ַא יו טנערבעג רבדמ רעד טָאה גָאט ןצנַאג ַא

 זיא ,לָאט ןיא ,דלעֿפעשַאּפ םעניא רעמייב עטסקידנטַאש יד רעטנוא

 ןעוועג זיא גרַאב םענוֿפ סנסוֿפוצ זיולב :קידנקיטש ןוא סייה ןעוועג

 .רעליק לסיב ַא
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 שטָאכ ןוא .גרַאב םוצ טנעָאנ עדערעשט יד ןטלַאהעג השמ טָאה

 ,לַאװק םוצ עדערעשט יד ןביוטעג לָאמ ןביז דלַאב ןיוש טָאה רע

 יד ןענַײז ,גרַאב ןוֿפ ןטלַאּפש יד ןיא ןגרָאברַאֿפ ןעוועג זיא סָאװ

 ןעקעמ ןייא ןיא ןטלַאהעג ןוא טכַאמשרַאֿפ ןעוועג טרָאֿפ ךעלעֿפעש

 ןַײרַא טֿפול רעטילגעגנָא רעד ןיא ןצכעקעלב ןוא

 רעדימ א עדערעשט רעד ןשיווצ ןעגנַאגעגמורַא זיא השמ ךיוא

 ןףיוש ןעזרעד וצ טקוקעגסיוא ךיז ןגיוא יד ןוא ,רעטרעטַאמרַאֿפ ןוא

 ּפָארַא גרַאב םענוֿפ ךעלעמַאּפ ןכירק ןבייהנָא ןלָאז סנטָאש יד זַא

 -עגסיוא רעבָא ךיז טָאה גָאט רעד .לָאט ןיא ןטײרּפשסיױא ךיז ןוא

 קיורמוא ךעלעֿפעש יד ןענַײז .ןײגרַאֿפ וצ טלַײאעג טשינ ןוא ןגיוצ

 ,ךעלעּפעק יד ןֿפרָאװרַאֿפ ; זָארג םוצ טוירעגוצ טשינ ךיז ,ןרָאװעג

 :טצכערקעג ןוא ,טרעמָאיעג ןוא ןרעדנַא םוצ סנייא ךיז טקירדעג

 השמ .דליוו ןעגנירּפש ןֹוא ךיז ןטיוטש ןעמונעג רָאג ןבָאה ערעדנַא

 ןגיוצעג ,ןצרַאה םַײב טגָאנעג םיא טָאה'ס .ןרָאװעג קִיורמוא ךיוא זיא

 רע טָאה ,"רעוש ךַײא זיא'ס, .ןעגנַאװצ טימ יו טקירדעג ןוא

 -יטש ךַײא זיא'ס , ,טעלגעג ייז ןוא ךעלעֿפעש יד ןיא טדערעגנַײרַא

 "...לסיב ַא ךָאנ טָא ,דלַאב טָא .עקניביל ,קידנק

 -טיור יד טלעטשעגסיוא .ןענַאטשרַאֿפ ךעלעֿפעש יד סע ןבָאה

 םיא וצ טעקעמעג ןוא ךעטסַאּפ םוצ ערעייז ךעלעגייא ענעֿפָאלרַאֿפ

 ןיוש השמ ךיז טָאה .רעדניק עטקידיײלַאב יו ןרעמָאי ןרעטיב ַא טימ

 : ןלַאװק יד וצ ןקעטש ןטימ ןזיוועג ייז ןוא ןטלַאהנַײא טנעקעג טשינ

 -ידנגָאנ ַא םיא טָאה יַײברעד רָאנ ."ןשירֿפּפָא ךיז רימ ןלעװ ,טמוק,

 -רעד םיא םיא טָאה ןרעמָאי רעייז .ץרַאה סָאד טמעלקעג קיטייוו רעק

 ןרעמָאי ױזַא זַא ,טכַאדעג םיא ךיז טָאה'ס ;:םייה רעד ןיא טנָאמ

 יז טּפעלש עמ ןעװ ,םירצמ ןיא רעדניק סרעדירב ענַײז ןצֿפיז ןוא

 רעטלַאק ַא .ןהערּפ ןוֿפ ןדימַאריּפ יד ןיא ןרעוו וצ טרעיומעגנַײא

 ןָאטעג ץֿפיז ַא ,ייז יו טקנוּפ ,טָאה רע ןוא טקעדַאב םיא טָאה סייווש

 .רעמָאי ַא טימ

 טֿפַאגרַאֿפ ןוא טרעדנוװרַאֿפ ןייטש ןבילבעג ןענַײז ךעלעֿפעש יד =

 טקירדעגֿפױנוצ רעמ ךָאנ ךיז ןוא לוק םענדָאמ סכעטסַאּפ רעייז ןופ
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 ,טלַאּפשנזדלעֿפ םוצ טּפוטשעגוצ ךיז ױזַא ןוא ,ןרעדנַא ןיא סנייא

 גָאט םעד -- ייז רע טָאה טרָאד ןוֿפ .ןצענַאב ןּפיל יד ןעק'מ ּוװ

 ןוֿפ סנסוֿפוצ ןַײרַא ליה רעד ןיא ןבירטעג -- לָאמ עלַא יװ רעִירֿפ

 ,גרַאב

 רַאֿפ טגיילעג ןײלַא ךיז רע טָאה ,עדערעשט יד ןבירטעגנַײרַא

 טימ .טכַאנ ןעוועג ןיוש טלָאוװ'ס ךַײלג ,לייה רעד ןוֿפ גנונעֿפע רעד

 םוצ טקוקעג ןוא רעטכַאמשרַאֿפ ַא ןגעלעג רע זיא ןגיוא ענעֿפָא

 טָאה ,?טנַײה קירעבַאלש ןענַײז סועלדָא יד וליֿפַא; .גרַאב ץיּפש
 -גַײא ירֿפ ױזַא טָאה רע סָאװ רַאֿפ ,קנַאדעג ןיא טרעֿפטנערַאֿפ ךיז רע

 טקִיורַאב דלַאב עקַאט ךיז טָאה עדערעשט יד .עדערעשט יד טלמַאזעג

 ןוא ןעשטרָאװ ליטש ַא טימ למירד ןבלַאה ןיא טגיווגנַײא םיא ןוא

 .ןעקורמ

 ךָאטש ַא םיא טלָאװ ןיב ַא יוװ ,ןָאטעג לּפַאצ ַא רע טָאה םעצולּפ

 .דלעֿפ קידמַאז ַא ךיז רַאֿפ טעז ןוא סיוא ןגיוא יד רע טשיוװ .ןָאטעג

 עטעשטומרַאֿפ תונחמ ןוא .םורַא-ןוא-םורַא -- טעדַײבעג ענרענייטש

 .רעכעה ןוא רעכעה ץלַא לגיצ ןוא םייל סנטסַאק ןּפעלש ןֿפַאלקש

 ַא ךיז טיג ,סייוש םעד ןשױװצּפָא טנַאה יד בייה ַא רענייא טוט

 סעציילּפ ענַײז ףיֹוא ּפָארַא-טלַאֿפ ןוא ּפָאק ןַײז רעביא לקיוו ַא שטַײב

 ןוא ּפָארַא זיב ךייה רעד ןוֿפ ףַאלקש רעד ךיז טלקַײק ,לַאנק ַא טימ

 ַײברַאֿפ ךיז ןּפעלש ןֿפַאלקש ערעדנַא יד .ןייטש ַא יו ןגיל טבַײלב

 ,ּפעק יד קעװַא-ןעיירד ןוא םיא

 טלָאװעג טלָאװ רע יו ,ףיוא-לעטש ַא ךיז וע טוט --- !טָאג ,ָא --

 ןוא ליומ ןֿפָא ןַא טימ ןייטש ױזַא טבַײלב ןוא ,ץַאלּפ םוצ ןֿפיױולוצ

 ,רעמ טשינ רָאג טשינ רעבָא ןיוש טעז רע ,ןגיוא עטצָאלגעגסיוא

 ןעייטש זדלעֿפ ןֿפיוא עקיכעטש ךעלמייב ןוא רעכיוה ַא גרַאב ַא זיולב

 -כעלעווק ןצײלֿפ ןטלַאּפש-ןזדלעֿפ יד ןוֿפ ;טשינ ךיז ןריר ןוא ליטש

 עשז-סָאװ --- םורַא ןּוא םורַא ליטש ,ךלימ יװ ךיז ןעמיוש ןוא ךעל

 ? סָאד זיא

 ;ףליה ךָאנ ןעַײרש ,ןרעמָאי ץעמע טרעהעג טרָאֿפ ךָאד טָאה רע

 ןוֿפ גנַאלק רעד :ןעמָאנ ןַײז ןֿפוו טרעהעג טָאה רע זַא ,ךיז טכַאד
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 רעד טניימ עשז סָאװ -- ןרעיוא ענַײז ןיא ךָאנ טרעטיצ לוק םענעי
 ? גנַאלק

 טשינרָאג טרעה ןוא ןרעױא יד ןָא לָאמ ַא ךָאנ רע טציּפש
 ץעגרע ןוֿפ טגָאיעגנָא ךיז טָאה עלעטניוו דניל ַא רָאנ ,רעמ טינ
 ןיא למייב ןקיצנייא םעד ןוֿפ ןעלדָאנ עטנקירטרַאֿפ יד טלסיירט ןוא
 ,לָאט ןטימ

 ןרָאװעג זיא גנַאלק רעד זַא ,רע טריּפשרעד רעטניוטשרעד ַא
 ןגייא ןַײז ןוֿפ טדער סָאװ ,ןעמַאמ ןַײז ןוֿפ לוק סָאד ,לוק קידלּפַאצ ַא
 : קידנענערָאװ ןוא ןיד סױרַא ץרַאה

 ןלעװ רעבָא רימ ?השמ ,ןַײרַא רבדמ ןיא טֿפױלטנַא וד --
 .ןיהַא ךיוא ןגָאיכָאנ ךיד טעװ יירשעג רעזדנוא ! ריד ךָאנ ןעקנעב
 : !השמ ,קירוצ-םוק

 ךיז טיצ ןוא למייב ןקידלדָאנ ןרעביא ךיוא טרעיוה לוק סָאד
 ! ןַײרַא בַײל קידרעביֿפ ןַײז ןיא לדָאנ עסַײװ עגנַאל ַא יו סיוא

 ! השמ ,ריד ףיוא טרַאוװ'מ ---

 טנקירטרַאֿפ ַא זַא ,טשינ טליֿפ ןוא ןּפיל יד רע טסַײברַאֿפ
 ןוא ןצלַאזעג ,טולב טֿפירט'ס ןוא ןטלָאּפשעג ךיז טָאה טיוה לקיטש
 ןענַײז ןגיוא יד ,ףיונוצ ץרַאה סָאד םיא ןַײּפ עקידנגָאנ ַא טיצ .רעטיב
 םיא ןצנַאט ךעלרעַײֿפ-ןוז ענדָאמ עכלעזַא :טלטַײהרַאֿפ ןוא לוֿפ
 ןוא ךיז ןעיירד ,ךעלרעדָא יװ עטיור-ךעליולב ,ךעלעדער : ןגעקטנַא
 ךָאנ טלּפַאצ סָאװ ,לוק ןקידנעשטּפעש ,םעניד ןטימ סיוא ךיז ןשימ
 : ןגיוא יד רַאֿפ טלדער ןוא ץלַא

 ! רבדמ ןיא ןעוועג גונעג .השמ ,קירוצ-םוק --

 רעֿפיט קירוצ ףיוא גנורּפש ַא טימ טרָא ןוֿפ סיר ַא ךיז רע טוט
 רע .לעװש רעד ַײב ןייטש רָאג טבַײלב ןוא ןַײרַא לייה רעד ןיא
 -עק ערעייז טעילוטרַאֿפ ןבָאה ךעלעסּפעש יד :;ןײגנַײרַא טשינ ןעק
 ליה רעד רעביא טײרּפשעגסיױא ןגיל .ןרעדנַא םעד ןיא סנייא ךעלעּפ
 ןוֿפ זיולב .ליטש ןעשטרָאװ ןוא ךיז ןגעװַאב סָאװ ,ךעלגרעב עסַײװ
 טמענ סָאװ ,עלעסּפעש ַא ןוֿפ עלעּפעק ַא סױרַא-טרַאטש לקניוו ןייא



 69 רוטארעטיל רעשידִיי רעד ןיא

 ןעמעוו ףיוא טלָאוװ'ס יװ ,גנַאגנַײרַא םענוֿפ ןגיוא יד ּפָארַא טשינ
 ,טרַאװעג

 לָאװ עסַײװ עלעגרעב ַא רעביא ןָאט זַײרּפש ַא טלָאװעג רע טָאה
 טָאה .זיא טרָאד סָאװ ןעז וצ ידּכ ,לטּפעש םענעי וצ ןעמוקוצ ןוא
 ַא ןוֿפ ןעקעמ ןקָארשרעד ןגיוצעגסיוא ןַא טרעהרעד םעצולּפ רע
 לקניװ ןוֿפ עלעסּפעש .סָאד טָאה דלַאב ןוא ןסיורד ןוֿפ עלעסּפעש
 "זו עמ ,עמ ,עמ/ : ןַײרַא םינּפ ןיא ךַײלג ןהשמ ןָאטעג רעמָאי ַא סױרַא

 ַא טימ ןבָאה לייה רעצנַאג רעד ןיא ךעלעגרעב עסַײװ יד ןוא
 -עגטימ ןוא ךעלּפעק יד ןָאטעג בייה ַא ,ןָאטעג לסיירט ַא ךיז לָאמ
 "ָפמ ,עמ ,עמ, :טעקעמ

 : ןעניימ ייז סָאװ ,טליֿפרעד רע טָאה

 ?וטסייטש סָאװ ! השמ ,עװעטַאר ,ףיול ---

 ןסיורד ןיא ןעגנורּפשעגקירוצ ץכעלַײװרעטניה ױזַא רע זיא

 זַא ,ןעזרעד ןוא גרַאב םוצ ףױרַא ןגיוא יד ןבױהעגֿפױא ןוא סױרַא

 .טעקעמ ןוא עלעסּפעש ַא טייטש ץיּפש עמַאס ןֿפױא טעה

 םַײב עדערעשט רעד ןוֿפ ןסירעגּפָא ךיז טָאה'ס ,סױא-טזַײװ
 ףױרַא זיב ךעלעגעוו עלָאמש יד טימ ןכָארקרַאֿפ ןוא ןעקנירט רעסַאװ
 וטסיב סָאװ רַאֿפ ,עלעֿפעש שירַאנ וד ,ָא; .ןײגּפָארַא טשינ ןעק ןוא
 ןֿפױא ןרעטעלק טמענ ןוא ףױרַא םעד וצ רע טַײרש --- *7 ןֿפָאלטנַא
 -עג זיא רערעווש ץלַא ןעמוקעג זיא רע רעכעה סָאװ רעבָא .גרַאב
 ןטַײז יד ןוֿפ סױרַא-ןרַאטש רענייטש עקיציּפש .ןרעטעלק סָאד ןרָאװ
 .געו םעד ןלעטשרַאֿפ ןוא

 ,לַײװרעד טעז ןוא געוו ןרעסעב ַא ןכוז וצ קירוצ ףיוא רע טקוק
 גנַאגסױרַא םַײב טקירדעגֿפױנוצ ךיז טָאה עדערעשט עצנַאג יד יו
 עקרַאטש ַאזַא םיא טָאה ...ךָאנ םיא ןקוק עלַא ןוא לייה רעד ןוֿפ
 -סױרַא ןיײילַא ךיז ןוֿפ םיא ַײב ךיז טָאה'ס זַא ,טּפַאכעגמורַא דײרֿפ
 "! ךעלעסּפעש ,עמ ,עמ, :ןעקעמ ךעליײרֿפ ַא ןסירעג

 סע טָאה .!עמ ,עמ, :לוק ןייא ןיא טרעֿפטנעעג םיא ייז ןבָאה

 ןטימ םענוֿפ ,ףױרַא ןטנוא ןוֿפ ;ןטַײז עלַא ןוֿפ ןעגנולקענּפָא ױזַא

 "ףמ ,עמ, :ץיּפש םענוֿפ ןוא גרַאב ןוֿפ
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 לגילֿפ ףיוא יו ,טכַאמעג גנירג ,ןבױהעג םיא לוק סָאד טָאה

 יד ןוא גרַאב ןוֿפ ןטלַאּפש יד ןטימעג טכַײל רע טָאה .ןגָארטעג

 יו סעּפע .טרעטעלק רע זַא ,טליֿפעג טשינ רָאג ;ןזדלעֿפ עקיציּפש

 ןוא סייה טשינ רָאג זיא'ס ןוא ןטֿפול רעד ןיא טבעוושעג טלָאװ רע

 .שירֿפ ןוא ליק קידהיחמ רָאנ ,טֿפול יד קידנענערב

 םוק;ק .האנה ןוא דײרֿפ טימ טלַאשעג רע טָאה -- *...עמ ,עמ,

 -נָא ןוא טנַאה ַא טקערטשעגסיוא ןיוש רע טָאה ,"*עקנירעַײט ,רעהַא

 -עג רע זיא םעצולּפ רעבָא .עלעסּפעש עקידנרעטיצ סָאד טּפַאכעג

 יד ןוא ןֿפָא ליומ סָאד .זדלעֿפ ןקיציּפש ןֿפױא ןעגנעה ױזַא ןבילב

 -רעד טָאה רע סָאװ ,רעדנּוװ ןסױרג םעד ;וֿפ טיירב ןסירעגֿפױא ןגיוא

 יד רַאֿפ ןָאטעג לדניװש ַא םיא טָאה גרַאב טַײז רענעי ןוֿפ : ןעז

 לָאט ןיא רעטַאלֿפ ַא טימ ןָאטעג לַאֿפ ַא ןוא טייקיטכיל סַאּפ ַא ןגיוא

 ןעמַאלֿפ עיולב ןוא עזָאר ןנָאה קילבנגיוא ןקיבלעז םעניא .,ןַײרַא

 ךיז םעטּפַאר ,למיה ןצנַאג ןרעביא גניר ַא ןיא ןָאטעג רעקַאלֿפ ַא

 עקידנעלקניֿפ ךעלציּפ ףיוא ןרָאװעג טרעטילּפשעצ ןוא טקַאהעגרעביא

 -הנושמ ַא קידנטײרּפשרַאֿפ ,ּפָאק ןַײז רעביא טצנַאטעצ ךיז ; ןעגנוצ

 ןוא לֶָאט םוצ ּפָארַא ןָאטעג לדניווש ַא דלַאב ןוא ,רילָאק םענירג

 ,טרָאד לקנוט ןקידנטָאש םעד ןקעל ןעמונעג

 ַא ףיוא ןגיױא יד טכַאמרַאֿפ שזַא השמ טָאה רעדנּוװ סיורג ןוֿפ

 ןעמונעג םיא טָאה ,ןסירעגֿפױא קירוצ ייז טָאה רע ןעוו ןוא ,עדנוקעס

 שינרעטצניֿפ עקידארומ ַא .קערש רַאֿפ ןָאצ ַא ןיא ןָאצ ַא ןעגנילק

 סָאד ןירג ןוא זָאר טרעקַאלֿפ לָאט ןטימ ןיא רָאנ .םורַא-ןוא-םורַא

 ענורטס ַא יװ ךַײלג ךיז טיצ ןַײש יד ןוא .למייב-ןרָאד עטנקירטרַאפ

 רעד -- ןוא טשינ ןעמ טעז ךיור ןייק :למיה םוצ ףױרַא ,ףױרַא

 .טנערברַאֿפ טשינ טרעוו ןוא טנערב ןרָאד

 ,םולח ַא סע זיא;/ .לָאמ ייווצ ,לָאמ ןייא ןגיוא יד רע טנבַײר

 .*? רָאװ רעד ףיוא עקַאט סע טעז רע יצ

 ?ךעלסּפעש יד טשינ ןעקעמ עשזיסָאװ רַאֿפ .ךַאװ זיא רע ,ָאי

 / !סע טַײטַאב סָאװ

 טייקליטש יִד יװ ,טליֿפרעד רֶע טָאה ,ױזַא קידנעניוטש רָאנ



 11 רוטארעטיל רעשידִיי רעד ןיא

 הטסייטש סָאװ, :לוק ןקידנעירב ןקידרעַירֿפ ןטימ םיא וצ טדער

 נַײד ןוֿפ ביוטש םעד ּפָא-טסלסיירט ? רבדמ ןיא וטסוט סָאװ ? השמ

 "! ריד ףיוא טרַאװ'מ .םירצמ ןייק קירוצ-ייג ןוא סיֿפ

 טדער רעוו -- טצַאלּפעגסױא קערש ןיא רע טָאה -- ?רעֹוו --

 ? סע

 יד ןוֿפ דנַאל ןיא ןרעטלע ענַײד טנַאקעג בָאה סָאװ ,ךיא --

 ןַײמ זיא -- -- -- ךיא ,ןענעק רעדניק ענַײד ךיוא לעװ ןוא םירֿבע

 .סע גָאז .ןעמָאנ

 ןקיבלעז ןטימ טדער רע יו ,טליֿפעג טינ השמ טָאה -- !ךיא -- |

 :םיא וצ טדערעג טָאה סָאװ ,לוק

 ןבָאה ןגיוא ענַײד .טימ םיא םענ ,השמ ,ןקעטש ַא טסָאה --
 ּפַא םיא קנוט ןוא ןקעטש ןַײד ףיא עשזיבייה ,רעַײֿפ סָאד ןעזעג

 ,ןטכַײל קיביײא ריד סע טעוװ ,רעַײֿפ םעניא

 -טנַא ךַײלג ןוא ןעלמַאטש ןעמונעג השמ טָאה -- !?ךיא --

 ! טשינ ייטש !ייג --- לוק קידנעלּפַאציקידארומ ַא ןוֿפ ןרָאװעג טמוטש

 ליומ רעייז טנֿפעעגֿפױא ןטלָאװ דרע ןּוא למיה יוװ ,ןעוועג זיא'ס

 ןעמונרַאֿפ לוק סָאד טָאה רע לַײװ ,ןָאטעג יירשעג ַא םיא וצ ןוא

 ןליֿפַא ,םישוח ןוא םירֿבא עלַא טימ רָאנ ,ןרעיוא יד טימ רָאנ טשינ

 .סיֿפ יד ןוֿפ רעגניֿפ ןטסנעלק םענוֿפ לגָאנ ןטסדנימ ןטימ

 ןײלַא ךיז טָאה רע זַא ,םיא ןיא ןַײרַא ױזַא זיא לוק סָאד ןוא

 "!ו טשינ ייטש ,ייג; :ןעירשעצ

 טָאה רע .טרָא ןוֿפ ןָאטעג בייה א םיא סע טָאה ןעַײרשֿפױא ןטימ

 קיטכיזרָאֿפ ןעמונעג ןוא עלעֿפעש עקידנעקעמ סָאד ןָאטעג ּפַאכ ַא

 ךַײלג ןוַײרּפש ןעורעד דלַאב ךיז ןוא זדלעֿפ םענוֿפ ךיז ןזָאלּפָארַא

 .רעמייב תורוש ןשיווצ

 שילרעטסיוא ךָאנ .ןיוש טלקנוט םיובנרָאד רעקידנענערב רעד

 ץלַא ןרעוו ,ךיז ןשעל ייז ןעוו ,ןרעַײֿפ עלַא; : רע טניוטש ךעלרעדנווו

 רעכעה ץלַא ךיז טיצ -- רעבָא רעַײֿפ סָאד .רענעלק ןוא רענעלק

 ,"ףיורַא
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 סיֿפ יד ןזַײרּפש .םעד ןוֿפ ןדנעװּפָא טשינ ןגיוא יד השמ ןעק

 ףיױרַא טקערטשעגסיוא זיא ּפָאק רעד ןוא ןזָארג ןוֿפ לקנוט םעניא

 יו ךיז טלטסענ םַאלֿפ רעקידעבעל רעד ּוװ ,םיוב םענוֿפ ץיּפש םוצ
 ,לגױֿפ רעקידרעַײֿפ ַא

 סָאד ןוא סױרָאֿפ רעכיז טייג רָאנ ,געו םוצ טשינ רע טקוק

 ,טיצ ןוא טכַײל ןוא טנַײש רעַײֿפ

 טנֿפעעגֿפױא ןוא ןעמונעגמורַא דײרֿפ עקידלּפַאצ ַאזַא םיא טָאה

 טָאה םיא רַאֿפ םדָא-ןב ןייק סָאװ ,טרעהעג טָאה רע זַא ,םישוח עלַא

 רענייק סָאװ ,טליֿפעג טָאה רע ןוא ,טרעהעג טשינ לָאמ ןייק ךָאנ

 ןילַא ךיז טנֿפֶע .טליֿפעג טשינ לָאמ ןייק ךָאנ טָאה םיא רעסיוא

 קירוצ טרעֿפטנע *!ָאה ,ָאה ָא; :לַאשעג ןקיכליה ַא טימ ליומ סָאד

 -עש יד ףיוא ךיז ןּפַאכ *!ָאה ,ָאה ,ָאש :דלַאװ רעד ןוא גרַאב רעד

 *!עמ ,עמ, : ךיוא ךיז ןעקעמעצ ןוא ךעלעֿפ
 ַא ליוו ,טנַאה רעקניל רעד טימ סיוא ןגיוא יד ךיז רע טבַײר

 -עגמורַא טלַאה יז .טשינ ןעק ןוא רעטכער רעד טימ ךיוא ןָאט ריֿפ

 יװע : רעטרעטיצרַאֿפ ַא רע טרעוו .עלעֿפעש קידנֿפָאלש סַײװ ַא ןעמונ

 ןשיווצ לייה רעד ןיא רָאג ךָאד רע טגיל טָא ?ןעשעג סָאד זיא ױזַא

 "...?רעהַא רע טמוק יוװ . ..ןסּפעש יד

 עלַא ןיא ןגיוא ענַײז טדנעוװעג ןוא ןֿפַאלעגסױרַא לענש רע זיא

 ןקעלֿפ עזָאר-ךעלנירג זיולב טּפַאכעגֿפױא ןוא טלעו רעד ןוֿפ ןטַײז

 ןרעביא טײרּפשעצ ,ןטנעמיד עקידלקניֿפ ןוא טנָאזירָאה ןסַײװ םַײב

 -ּפעש ןוא ליטש ענדָאמ ױזַא סעּפע ןעקניוו ןוא ןעשטשילב ,למיח

 .קידנעשט

 רעד ןיא ךיז טרעהעגנַײא ןוא ןרעיוא יד טלעטשעגֿפױא רע טָאה

 טרירעמישעג ץלַא טָאה ןגיוא יד רַאֿפ ןוא גָאטרַאֿפ םענוֿפ טייקליטש

 וצ םיוב ןוֿפ ךיז ןגָארטעג -- לגניצ קידעבעל ַא יו למעלֿפ סָאד

 .ףױרַא ,ףױרַא ץלַא ,םיוב
 ןיוש זיא רע רעדָא ךָאנ טמולח רע יצ ,טסוװעג טשינ טָאה רע

 -עג ןיוש טָאה רע .ךיוא טכַאמעגסיױא טשינ םיא טָאה'ס ןוא .ךַאוו

 -ַאטשעג זיולב רע זיא ,ירֿפ ץנַאג ןגרָאמ ןָאט ףרַאד רע סָאװ ,טסּוװ
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 טלייצרעדרעביא ןײילַא ךיז רַאֿפ טָאה ןוא ךיז טרעהעגנַײא ןוא ןענ
 ,גרַאב םעד סנסוֿפוצ ָאד ןעזעג טָאה רע סָאװ ,ץלַא

 טָאה רע סָאװ ,םעד וצ גרַאב רעד טרעהעגנַײא ךיז טָאה'ס ןוא
 -עג ליטש סע טָאה לָאט ןטימ ןיא למייב-ןרָאד סָאד ןוא ,טלייצרעד

 .ןַײרַא רעיוא ןיא רבדמ םעד ךַײלג טעשטּפעש
 ןוֿפ לטנַאמבױטש ןטיירב ןַײז ףיוא ןגָארטעצ רבדמ רעד סע טָאה

 ...ןרעדנַא םעד וצ טלעװ קע ןייא
4 

 טימ ןוא דניק-ןוא-בַײװ ןעמונעג גָאט רַאֿפ טָאה השמ ןעוו ןוא
 ןטימ הׂשעמ יד זיא ,םירצמ ןייק קירוצ טנַאּפשעג טנַאה ןיא ןקעטש
 -נגעקטנַא םיא ,טנערברַאֿפ טשינ טרעוו ןוא טנערב סָאװ ,םיובנרָאד
 ןייק טגָאיעגסױרָאֿפ ןוא ןגיובעג ךיז ,טניװדמַאז ןדעי טימ ןֿפָאלעג
 ןַײז ןוא םייל ןטענק םַײב ןֿפַאלקש יד וצ סע ןלייצרעד וצ ,םירצמ
 ...לדניּפש םַײב ןעמַאמ

 ןקידמַאז ןוא ןרעוש םעד ןעגנַאגעג דײרֿפ טימ רע זיא ױזַא
 .ןעמוקעגנגעקטנַא םיא זיא ןורהַא רעדורב ןַײז זיב ,געוו

 יקסניפ דוד

 עידעגַארט רעקיטקַאֿפ רעד ןופ ענעצס א

 תישוכ יד ןוא השמ

 וצ ללּכב וטסיב יװ .ןיטש ןֿפױא ךיז טצעז ןָא יז טקוק - השמ

 ? ןעמוקעג זדנוא

 ןעמוקעגנָא םירצמ ןוֿפ ץענערג רעד וצ ןיב ךיא ןעו -- תישוכ

 -ַאב ןוֿפ טדער ןֿפַאלקש סהערּפ ןוֿפ קלָאֿפ ַא ,טרעהעג ךיא בָאה

 .ןענוֿפעג ךַײא וצ געו םעד לענש ןוא ,גנוַײרֿפ
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 .וד ןוא םיא ףיוא טריֿפ חוהי -- תיזתוכ

 ? הוהי ןוֿפ וטסייוו סָאװ -- השמ

 ןביילג וצ ןוא םיא ןביל וצ ףיוא גונעג .קינייו רעייז -- תישוכ

 ,םיא ןיא

 ?ןסיוו וצ םיא ןוֿפ רָאג וטסמוק יו - השמ

 ןיב ךיא רעבָא ,טקרעמַאב טינ לָאמ ןייק ךימ טסָאה וד - תישוכ

 ןיא ךיז טסָאה וד ןעוו ,קידנעטש ריד ךָאנ ןעגנַאגעגּכָאנ ססמער ןיא

 .ןזיוװַאב קלָאֿפ

 ?ןיֿפַאלקש ענעריובעג ןייק טינ טסינ וד - השמ

 ,טײהַײרֿפ ןוֿפ ןירעבָאהביל ענעריובעג א ןיב ךיא -- תישוכ

 !ןעוועג לארׂשי-ינב עלַא סע ןטלָאװ -- השמ

 וצ יז יו ,טינ ןסייוו רָאנ ,טײהַײרֿפ יד ביל ןּבָאה יז -- תישוכ

 | .ןצַאש

 ?גולק ױזַא טסיב וד סָאװ ,וטסיב טלַא יו -- השמ

 ?גולק ןרָאי ןכַאמ -- תישוכ
 טינ ךָאד רעֿפטנע ןַײד ןוֿפ ךיא לעװ ,טסיב וד טלַא יװ -- השמ

 .תישוּכ ,טכערעג ןעוועג טסיב וד ןייטש ,ו5ֿ בייה ַא ךיז טיג .ןסיוו

 ןענרהַא ךיוא עז ךיא .רימ וצ טֿפױל ןעמ ןוא למיוועג ַא רעדיוו ןיוש

 ,לגרעב םוצ טנעָאנ וצ-טמוק למיוועג סָאד ןעוו .למיוועג םעד ןיא

 ?ןעשעג זיא סָאװ :ּפָארַא רע טַײרש

 ןבַײלב ייז .רענעמ עכעלטע םיא רעטניה .ףױרַא-טלַײא -- ןרהַא

 סױא ,קירוצ ףױא ןטערטוצּפָא וליֿפַא ןָא בייה ,רענעמ יד .ןייטש

 .ןהשמ רַאֿפ ץרא-ךרד ןוא ארומ

 קולש ןַײד טָאה ?רעסַאװ ןגעוו רעדיוו סע זיא :ןענרהַא וצ - השמ

 ? ןַאטעגֿפױא סָאד

 רעבָא ,טדערעג טינ רעסַאװ קולש ןַײמ ןוֿפ ייז וצ בָאה ךיא -- ןרהַא

 .רעסַאװ קולש ַא ןוֿפ טייקיטיינ יד טליֿפרעד ךיוא עלַא ןבָאה ייז

 ןענעק ריד ייז ןלעװ רשֿפא --- ױזַא יוװ ןוא ןעמעוו ןוֿפ טינ סייוו ךיא

 ןַארַאֿפ זיא ,רבדמ ןיא ,טַײװ טינ זַא ,ןרָאװעג טנַאקַאב זיא -- ןנָאז

 ,טסוװעג טינ םיא ןוֿפ טסָאה וד זַא ,סוא-טזַײוװו סע .לַאװקרעסַאװ א
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 ,טסוװעג - השמ

 .טנָאמרעד טינ םיא טסָאה וד -- ןרהַא

 .רעטיב זיא ,טכעלש זיא רעסַאװ ןַײז לַײװ -- השמ

 ! טיוט---םס---לַאג !רעטיב טסייה ץלַא !רעטיב -- רענעמ יד

 ,טנָאמרעד טינ םיא ךיא בָאה רַאֿפרעד -- השמ

 ?ןעקנירט רימ ןלעװ סָאװ :טַײרש - םלוע
 .געוו ןיא ךיז ןזָאל רימ .תונחמ ערעַײא וצ עלַא טייג -- השמ

 ?ןעקנירט רימ ןלעװ סָאװ :טַײרש - םלוע

 ...רוש רבדמ םעד ןדַײנשכרוד ןלעוװ רימ -- השמ

 ?ןעקנירט רימ ןלעװ סָאװ :טַײרש - םלוע
 םעד ןיא ןטרָאג-רעדנּוװ ַא ,םילא ןיא ןעמוקנָא ןלעו רימ -- השמ

 ...קיצעביז רעמייב-לטייט ןוא ףלעווצ ןלַאװק טימ ,רבדמ

 .געט ןוא געט רעכיז ? ןעמענ ןיהַא געוו רעד טעװ גנַאל יו -- ןרהַא

 ?רערעווש רימ וטסכַאמ סָאװ ,ןרחהַא -- השמ

 ?ןעקנירט רימ ןלעװ סָאװ :טַײרש - םלוע

 טביילג ?ןרױלרַאֿפ רימ ןיא ןביולג םעד רעדיוו ריא טָאה -- השמ

 ? הוהי ןיא רעמ טינ ריא

 ?ןעקנירט רימ ןלעװ סָאװ :טַײרש -- םלוע
 ?ןגערֿפ ייז סָאװ ,טינ ייז וטסױעֿפטנע סָאװ רַאֿפ -- ןרהַא

 עלַא טייג .ןגָאז רימ טסייה הוהי סָאװ ,רָאנ רעֿפטנע ךיא -- השמ

 !ןילַא ךימ טזָאל !ּפָארַא

 ךױא תיסשוכ יד .ּפָארַאךעיײג -- עלַא

 ,יז ןטלַאהרַאֿפ וצ יװ ,תיזסשוכ רעד ףױא קילב ַא טֿפרַאװ - השמ

 זיב ףױרַא-טייג רע .ןײגּפָארַא יז טזָאל ןוא ּפָא טינ רעבָא יז טלעטש

 ןוא למיה םוצ טנעה יד ףיוא-טבייה .גרַאב ןוֿפ ץיפש ןטכער םוצ

 ,רַאה ןַײמ ,הוהי :ןיױועג טימ טעמּכ ,טייקרעטיב טימ סױרַא-טַײרש

 ? רעסַאװ ןָא געט עגנַאל ןריֿפ יז ךיא ןָאק יו ? ןגָאז ייז ךיא לָאז סָאװ

 טסָאה וד .ריד ףיוא ךיז ןזָאלרַאֿפ ןגערֿפ טינ ,ןייג טֿפרַאדעג ןבָאה ייז

 יז .טשרָאד ןוֿפ ָאד ןייגסיוא ןלָאז ייז ,רבדמ ןיא טכַארבעג טינ ייז

 .ןגעוו ענַײד עלַא טינ ךָאנ ןענעק ייז .ךַאװש ךָאנ ןענַײז ייז .ןעַיײרש
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 ךיא ןָאק יו ,רימ זַײװ .תונמחר ייז ףיוא בָאה ןוא דסח םעד רימ וט

 םעד ףיוא רעסַאװ טימ ייז ןגרָאזרַאֿפ ןוא טשרָאד םעד ייז ןליטש

 טגנערטש גנילצולּפ .טרעווילגרַאֿפ יו ץיטש טבַײלב ! געווירבדמ ןגנַאל

 ּפָא ךיז טסַײר ,גרַאב ןֿפױא רעטַײװ טקנופ ַא ףױא קילב ןַײז ןָא רע

 זיא ףליה יד :ןֿפורסיוא םיא טרעה ןעמ .קעוַא-טלַײא ,וא טרָא ןֿפ

 :עגסױרַא ןַא טימ קירוצ ןָא רע טמוק דלַאב !הוהי ,ָא !ףליה יד !ָאד

 טלַײא ?ןזיוועגנָא רימ הוהי טָאה םיוב-ץלָאהסיז ַא ,למיױב םענעסיר

 -רעטיב םעד ןיא םיוב םעד ןַײרַא-טֿפרַאװ : םלוע םוצ ןוא ןענרהַא וצ

 ...ןָא ךיז טקנירט ןוא ,סיז ןרעוו טעוװ רעסַאװ ןַײז ןוא לַאוװק

 !ןעקנירט ן'וימ !ןעקנירט ן'רימ :טַײרש -- םלוע
 טימ ךיז טגרָאזרַאֿפ !ןגורק ןוא ןעלגָאל ערעַײא ןָא-טלוֿפ -- השמ

 ,געוו רעד גנַאל זיא םילא זיב לַײװ ,געט עגנַאל ףיוא רעסַאוװ

 קעווַא טלַײא ,םיױב םעד ןוֿפ סרעגערט יד קידנעלגנירמורַא - םלוע

 !טנַאה סהוהי רעדיוו :ףורסיוא טימ

 .רעסַאװ קולש ןַײד בָאה ,ןרהַא ,יג -- השמ

 .ּפָא !? ךס ַא ךָאנ םיסינ טָאה הוחי ,טגָאזעג טינ ךיא בָאה -- ןרהַא

 טלקַאזע ,םלוע ןקידנעײגקעװַא ןוא ןענרהַא ףױא טקוק - השמ

 .תישתכ רעד ףױא קילב ןַײז רעבירַא טגָארט .ּפָאק ןטימ קירעיורט

 ןברַאֿפ עלַא ןבָאה םינּפ ןצרַאװש ןַײד ףיוא ,ןעזעג בָאה ךיא ,תישוּכ

 ,ןטיבעג ךיז

 ךיוא ןוא ןעירשעצ ךיז טלָאװ ךיא ןוא ,עלַײװ ַא ךָאנ -- תישוכ

 | ! טקינַײּפעג ךיד ייז ןבָאה יוװ .טנייוװעצ

 .ןזָאלרַאֿפ טינ ךימ טעװ הוהי ,סייוו ךיא .טינ הנּכס ןייק -- חשמ

 ,טמיטשַאב ץנַאג ךיוא סע סייוו ךיא -- תישוכ

 ןוֿפ ךָאנ קינייו טסייוו ןוא ןביולג ןַײד טימ ךימ טסריר וד -- המ

 ,הוהי

 .העש רעדעי ןוא גָאט ןדעי טימ רעמ ץלַא סייוו ךיא -- תישוכ

 .ךָאנ ריד םוק ךיא ,ייג .קלָאֿפ ןַײמ ךיוא סע טוט יאוולה -- השמ

 = ןדלַאה ןַײמ רימ לעֹו ךיא ךיוא ןוא ,קנורט ַא סיוועג טסליװ: וד

 .געוו ןיא ךיז ןזָאל רימ ,ןכוזֿפױא ןעשוהי רימ ףלעה וד .ןטכַײֿפַאב
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 .ּפָארַא-טייג .ןעניד וצ ריד ךעלקילג ןיב -- תישוכ
 :למיה םוצ ןגױא יד ףיוא-טבייה ,טנַאה ןיא ןקעטש םעד טימ - השמ
 קלָאֿפ ןַײד ןיא ױרֿפ עדעי ןוא רעדעי טינ ןָאק ! טָאג ,ָא !רַאה ןַײמ
 ?ָאד עדמערֿפ יד יו ױזַא ןַײז לארׂשי

 ןַאמצַאל .י

 גנַאהרָאפ

 1953 ביבָאלת ,טייק ענעדלָאג יד

 ךנת ןיא יו

 ןסיורד ןיא טגנילירֿפ סע

 טָארט ןַײמ רעדעי ןוא

 ןוגינ ןַײז טנכיײצרַאֿפ

 .תויתוא עשידִיי טימ

 קירוצ ןרָאי טימ זַא ,ןַײז ןָאק

 גָאט ַאזַא ןיא טָאה

 ןוז ןקיצנייא ןַײז םהרֿבַא

 ,טקילנַאב רעדיוו ןבעל טימ

 ,טבירטַאב טֿפַאשקנעב ןוֿפ ,ֿבקעי ןוא
 ןוז רעד ןוֿפ ילג םעד םיצולּפ טָאה

 טריּפשרעד ןצרַאה ןיא

 ,טבילרַאֿפ ןעלחר ןיא ךיז ךַײלג ןוא

 ,דימ ןרעדנַאװ רָאי קיצרעֿפ ןוֿפ ,השמ ןוא
 ץיּפשגרַאב ןוֿפ טָאה

 ,דנַאל םענוֿפ גערב רעד ןעזרעד

 ,דָיי רעקיביײא רעד טלגָאװ סע ןכלעוו וצ
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 ןד ןוֿפ רוביג רעד ,ןושמש ןוא

 ןהלילד ןוֿפ טֿפושיּכרַאֿפ טָאה

 רָאה ענעדליג יד ןרױלרַאֿפ
 .ןָאט ךיז טימ טזָאלעג ץלַא ןוא

 1972 ביבָא-לת ,"ךיז ַײב;,

 רעלקעס .ה

 וחירי ןופ בחר

 עמַארד רעקיטקַאּב רעד ןוֿפ ענעצס עטצעל

 ןענָאזרעּפ

 ֿבחר
 רעטָאֿפ ריא -- דַאלַאס

 !חירי ןוֿפ גינעק -- יּתא

 ןַאמ רעגנוי

 סחנּפ

 ֿבלּכ

 לארׂשי-ינב ןוֿפ םילגרמ

 ןטסלטימ ןיא טגנעה רונש רעטיור ַא .זיוה סבחר ןיא רעמיצ סָאד

 .ןגרָאמירפ ,רעטצנעפ

 ריא ףױא עפלַאמ עניילק סיּתא ,ַאוויד ןֿפױא ןֿפױא טציז - בחר

 ,לטייט ַא םענ .ןעמירק ףיוא ךיז רעה ןוא סע ,אבַא ,ןיוש סע סױש

 ןענַײז ןעלטייט .ײטשרַאֿפ ךיא ,ָא ? ַאה ? ןיינ .לטייט עקיטֿפַאז ,עסיז ַא

 סלחר ןיוש .ליטש טכַאל .גנילביל סגיניק ַא רַאֿפ טינ לכאמ ןייק

 רעדָא רענעמ --- טסעג עריא ןוֿפ ןזירּפַאק ײלרעלַא ןייטשוצסיוא לזמ

 ןוא ףױא-טיײטש ?אבַא ,רעסעב ןַײז טעװ ןעלדנַאמ ןוא ,סעּפלַאמ
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 .תורצ ענַײד סעגרַאֿפ ןוא ,סע ,ונ :ןעלדנַאמ עינעמועז ַא טגנערב

 -- טרָאד זיא רע .ריט רענעי ףיוא קירעיורט ױזַא טקוק ףיוא רעה

 ;ןעגנַאגענֿפױא זיא ןוז יד ןעוו ,;רָאװעג ןֿפָאלשטנַא זיא רע רעבָא ,ָאי

 ץרַאה ןַײד ,אֹבַא ,סייוו ךיא .עזיופ .ןקעװּוצֿפױא טציא םיא דניז ַא
 םעד ןוֿפ טיוש ןכייוו ןכָאנ טסקנעב וד ןוא טייקרעטיב טימ לוֿפ זיא

 עריא ןיא ןעשטשילב ןרערט תעשב טכַאל .רַאה ןקיטכעמלַא ,ןסיורג

 ךָאנ ןיא רע ןגיוא סנעמעוו ןיא ,אבַא ,רעטצעל רעד טסיב וד .ןגיוא

 ,ןעלדנַאמ יד ןיוש סע ,ונ .רַאבגיזַאבמוא ןוא קיטומ ןוא סיורג ץלַא
 -- -- -- רַאה רעד טעװ דלַאב ,עלעדניז

 -רעד ךיט יד טנֿפע רע תעזעב .ריטכַאד ןיא ךיז טזיײוַאב - ךמ

 .טירו ראג ןוֿפ ײרשעג דליוו ַא ךיז טרעה

 ,יףשעג סָאד טַײטַאב סָאװ .עזױפ !רעטָאֿפ :ןקַארשרעד -- בחר

 ? רעה ךיא סָאװ

 ,דלס ןוֿפ רעטּכָאט ,ךיד ײרֿפ ןוא רעה :קילב-ןוחצנ ַא טימ -- ס

 ."ףשעגגיז א ףיוא-טבייה עוו:הַאי ןוֿפ הנחמ יד

 !יירשעגגיז א :ףאלק ןטעלקערש א קידנדַײמסױא יװ -- בחר

 ! רעדנווו ןטיזרג םעד ןעז וטסעוװ דײרֿפ ןוא ארומ טימ !םוק -- ךדלס

 ! דייר ,דייר ? רעטָאֿפ ,ןעז סָאװ -- בחר

 ןטלַאּפש ,ָאי :ךיז ןטלַאּפש וחירי ןוֿפ ןרעיומ עקרַאטש יד -- ס

 ! ךיז

 קַאה ןוֿפ ּפָאלק רעד טרעהעג טינ ךיז טָאה'ס !תמא טינ -- בחר

 ןעורעד טָאה סָאװ ,ןגיוא ענַײד טינ ,שטנּוװ ןַײד זיא'ס .רעמַאה רעדָא

 .ןרעיומ סוחירי ןיא ןטלַאּפש

 טינ ?סָאד לי עוו-הֵאי ןעו ,ךעלגעממוא סעּפע ןעד זיא -- ס

 ןקָאב םערוטש טינ ןוא סרעמַאה ןייק טינ ןוא רע ףרַאד קעה ןייק

 לארׂשי-ינב יד ןלױֿפַאב רע טָאה -- יירשעג סיורג ַא ףיוא-טבייה

 -ַאב יד טלסיײרטעצ רעטיצ ַא !רעה .עזיופ .ןגיז טעוװ ריא ןוא ---

 ,ךלַאב .טנעו עכיוה יד ןיא ךיז ןזַיײװ ןטלַאּפש ;רענייטש עווָאס

 .ךײרֿפ טימ !ןלַאֿפנַײא ,ןרעו טלקערבעצ ןלעוװ ייז ןוא --- דלַאב

 !ןגיז טעוו עוװ-הַאי
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 עשידלעה ענַײז רַאֿפ ןלַאֿפ טעװ וחירי ןוא !ןגיז -- ָאי -- בחר

 ,סרעַײרש

 טָאה סָאװ ,ֿבחר ?ױזַא ֿבחר סָאד טדער :טשַארעגרעביא -- ךדלס

 רַאֿפ ַארומ ןָא ,ןתורּתשע ףיוא ץַאקרוטש ןקידנענערב םעד ןֿפרָאװעג

 ! קלָאֿפ ןשירענידנצעג ןוא ןהֹּכ ,גינעק

 ריד רַאֿפ !ֿבורח וחירי טרעװ טציא רעבָא : טלֿפײװצרַאֿפ -- בחר

 -עוו ,טָאג ןקיטכעמ ַא ןוֿפ קנַאדעג םעד טימ טרוּכישעגנָא-קיביײא ---

 רעַײנ ַא טנַײה טמוק ריד רַאֿפ ןצענערג ןָא זיא ךיירגיניק סנעמ

 ןיא םיױב-קסירַאמַאט ַא יו טלצרָאװעגנַײא --- ןֿבחר רַאֿפ רעבָא ,גָאט

 ?ןעגנערב גָאט רעקיטנַײה רעד טעװ סָאװ --- וחירי ןוֿפ דרע רעד

 ַײרטעג םיא ןוא ןעוװיהַאי טנידעג טָאה ֿבחר :קידתונמחר -- ךדלס

 ןַײד ןיא רונש רעטיור רעד ! עז ?ןענױלַאב טינ יז רע טעװ .טנידעג

 .רעדניק ענַײז ןוא זדנוא ןשיוװצ ןכיײצ-ךַאמּפָא רעד זיא רעטצנעֿפ

 ךיז טעוװ ֿבחר .ןענַאד ןוֿפ ןריֿפקעװַא זדנוא ןוא ןעמוק ייז ןלעוו דלַאב

 -- -- -- הּפוח ריא וצ טריֿפעג הלּכ ַא יװ ןצוּפרַאֿפ

 עװיהַאי טעװ :רעטכעלעג ןרעטיב טימ ?ֿבחר ...הלּכ ַא - בחר

 ןשיווצ םייה ַא ןעניֿפעג יז טעװ ?וחירי ןוֿפ הנוז יד ןעמענ ךיז וצ

 םעד ןץוַײװַאב רע טעװ -- רעדָא ? רעדניק עטלייוװרעדסיוא ענַײז

 ןוֿפ קנעדנָא םעד המשנ סֿבחר ןוֿפ ןקעמסיוא ןוא רעדנּוװ ןטסערג

 | ?דנַאש רעקידנענערב ריא

 . ?ןעק עוװיהַאי סָאװ ,םעד וצ ןצענערג ןלעטש טעװ רעװ -- ךלס

 -- -- -- רע .קידעבעל רעדיוװ טכַאמ ןוא טיוט רע

 !בחר טינ ביוא ,ןֿבחר רַאֿפ ןַײז רּפכמ טעװ רעוו רעבָא -- בחר

 ירעעג .דניזעגזיוה ןַײד ףיונוצ-םענ ןוא ייג !רעטָאֿפ ,ייג :דליוו

 ! ייג ,ָאד ןַײז ייז ןלעװ דלַאב ?טסרעה וד .טיײװ ןוֿפ למוט ןוא

 !רימ טימ ןייג טעװ ֿבחר -- ךלס

 .ןֿפױלטנַא טינ ןוא ךיז ךיא לעװ ןטלַאהַאב טינ .טינ רעטיצ -- בחר

 ' ,ריד וצ קילעזטַײל ןַײז עוװ-הַאי לָאז ןוא --- ייג ,ונ

 ןַײמ ןַײז רע טעװ ,ןרעיורט ןלעװ עלַא ןעוו :טריטלַאזקע -- ךלס
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 !ןבעל ןַײמ ןטלאהרעד רע טעוװ גנורעטשעצ ןוֿפ ןטימ ןיא ; גנַאזעג

 | .ּפָא

 :רונש ןטיור םעד ןסַײר ןָא-טבייה וא רעטצנעֿפ םוצ טֿפױל -- בחר

 !וחירי ןוֿפ סרערעטשעצ יד טימ ךַאמּפָא םוש ןייק ןַײז טינ טעוו'ס

 ענעגייא יד רַאֿפ ךיז טקערשרעד -- -- -- ןייגרעטנוא ֿבחר לָאז

 עריא ןוֿפ רוש םעד רעטנורַא-טסַײר א קירוצ-טערט .רעטרעוו

 .עזיופ !יּתא ,ףיוא-ייטש !יּתא !יּתא .רעוװע טמעטָא ;רעגניֿפ

 ?בחר ,ךימ טסֿפור .ןַײרַא-טמוק ,טרעביושעצ ,ךיילב -- יתא

 .ןרעֿפטנע טינ ןעק ןוא טרעטַאמרַאֿפ זיא -- בחר

 ,טרעגַאלַאב זיא טָאטש סנעמעוו ,גינעק ַא רַאֿפ : ןגָאלשרעד -- יתא

 ? טכוזעג ָאד ךימ ידר טָאה .ןֿפָאלשעג קַאמשעג-וצ ךיא ןיב

 ןיינ -- בחר
 ןיא טינ -- טינ םענייק טלעֿפ ,סױא-טזַײװ ,יּתא : טלכיימש -- "תא

 ?ֿפחר ,ױזַא רימ ףיוא וטסקוק סָאװ רַאֿפ . וחירי ןיא טינ ,ץַאלַאּפ

 ןיא ךיז טלַאהַאב -- גינעק ריא ןוא ֿבורח טרעוו וחירי -- בחר

 .זיוה סֿבחר

 -מַאזנייא .ֿבחר ,ךיז ןטלַאהַאב ןגעוו טינ דייר :קידהענכה - יתא

 !ןקור םעד ףיוא לרוג ןרעטיב ןוֿפ שטַײב יד ,טײקיזָאלֿפליה ,טייק

 ןוֿפ שינרעטצניֿפ ןיא ,ץַאלַאּפ ןוֿפ טגָאיעגסױרַא ךימ ןבָאה ייז ---

 ,אבַא ןעוו .וחירי ןוֿפ ןסַאג יד רעביא ןבירטעג ךימ ןוא ,טכַאנ רעד

 -רעד רע טלָאװ ,ןדייר טנעקעג טלָאװ ,רעטײלגַאב רעקיצנייא ןַײמ

 ;גינעק ַא ןוֿפ םינּפ סָאד טרימשרַאֿפ ןבָאה סָאװ ,ןרערט ןגעוו טלייצ

 ןוא ןלַײז טימ ,עקידנעמעלקרַאֿפ-ץרַאה ןוא עמוטש ,ןשינעגעזעג ןגעוו

 ןַאּפש ןדעי ןוֿפ .עטסוּפ ןעייטש תוחבזמ יד ּוװ ,ןעלּפמעט ןוא טנעוו

 ,. .ןוא לרוג ןקיצלַאהמערַאבמוא ןוֿפ לוק-רעדיוו סָאד טלַאשעגּפָא טָאה

 ךיז רע טדנעוו ,טרעדורעצ קרַאטש ? םעד ןגעװ ןדייר סָאװ וצ רָאנ

 .ייגוצקעווַא ףױא יו ּפָא

 ? ןעמוקעג רעהַא וטסיב סָאװ רַאֿפ :עזיופ !יּתא -- בחר

 -טכיל עטשרע יד ןעוו ? ןסיוו ךיא לָאז ױזַא יו ? סָאװ רַאֿפ -- יתא

 ךיא .זיוה ןַײד ןבענ ןענַאטשעג ךיא ןיב ,ןזיוװַאב ךיז ןבָאה ןסַאּפ
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 בָאה ךיא ױזַא יו ,ןעמוקעג ןיהַא ןיב ךיא ױזַא יו ,טינ קנעדעג

 רַאֿפ ,ֿבחר ,ריד קנַאד ךיא .ןֿפלָאהַאבמוא .ריט ןַײד ןיא טּפַאלקעגנָא

 .ךַאד ןַײד רעטנוא טַאהעג בָאה ךיא סָאװ ,העש עקַיור יד

 רעגנוי רעד רעדיוו :טנַאה ןַײז טעלג ןוא םיא וצ וצ-טײג - בחר

 ןעק -- טורעג טסָאה וד סָאװ ,טַײצ רעד ןיא ...רעבָא .עזיופ .יּתא

 -רעװ עכעלקערוע יד ןפיל יד ףױא ןעגנערב וצ ןלעופ טינ ךיז ַײב

 | זָאלֿפליה םיא ףיױא טקוק ןוא רעט

 לארׂשייינב יד .סייוו ךיא ,ָא .עזיוּפ ? טורעג בָאה ךיא ןעוו -- יתא

 וצ ןָא ךיז טגנערטש .וחירי טלגנירעגמורַא רעדיוו יאדװַא ןמָאה

 עטזָאלרָאװרַאֿפ יד ןעזעג ךיא בָאה ןיוש געט סקעז :קַױר ןטיילב

 סָאד יו -- םורַא ןוא ,םורַא-ןוא-םורַא -- ןרעיומ יד םורַא ןייג ראש

 םוצ ןוא ןרעװ דימ ןלעװ ייז רעבָא .ץנַאט-ףושיּכ ַא ןעוועג טלָאװ

 ? ֿבחר ,ןגיוא ענַײד ןיא ןרערט ןצנַאלג סָאװ רַאֿפ --- --- -- ףוס

 ?ןגיוא ענַײמ ןיא ןרערט ןעזעג וטסָאה ? ןרערט : טריורַאֿפ -- בחר

 ןגיוא יד הֿבנגב ךיז טשיוו ןוא ןַאויד םעד ףױא ךיז טצעז

 | .בחר :ךָאנ ריא טײג -- יתא

 צ+ סיוא טקערטש .יּתא רעגנוי ,ָאי :קילב ןטמולחרַאֿפ ַא טימ -- בחר

 | .םיא וצ טנַאה יד

 טונימ ַא .סנסוֿפוצ ריא ַײב ךיז טצעז ןוא טנַאה ריא ץמענ -- יתא

 ךיא .טרַאנעגּפָא ךיד בָאה ךיא ,עטבילעג :ליטש ךָאנרעד .גייוװש ןוֿפ

 ,סייוו

 ?יּתא ןַײמ סייוו סָאװ ןוא : ךעלטרעצ -- בחר

 .עזיוּפ ,לארׂשי-ינב יד ןוֿפ יירשעג סָאד טרעהעג בָאה ךיא -- יתא

 סוחירי .טרעהעג ךיוא ךיא בָאה ,טלייצרעד טָאה רעטָאֿפ ןַײד סָאװ ןוא

 - .ךיז ןטלַאּפש טנעוו

 ,םולח רעזייב ַא ןעוועג זיא סָאד .יּתא רעגנוי ,טינ דייר -- בחר

 -ֿפױא טינ רעמ ךיז לעװ ךיא ןכלעוו ןוֿפ ,םולח רעזייב ַא ,ָאי -- יתא

 רימ טָאה סָאװ ,לדיימ ןבענ ,ןֿבחר ןבענ ךיא ץיז טציא רעבָא .ןּפַאכ

 -עג ,טינ קנעד :קידרעַײֿפ -- -- -- עביל עטשרע ריא טקנעשעג

 ןייק טינ טָאה יּתא .ןענירטנַא וצ רעהַא ןעמוקעג ןיב ךיא זַא ,עטביל
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 ...רעבָא .טינ ךיוא טעװ רע .. .ןוא וחירי ןבעלוצרעביא גנַאלרַאֿפ

 ןיא רעמַאזנייא ןַא ןברַאטש וצ גונעג קרַאטש ןעוועג טינ זיא רע

 .טינ רַאה ןייק טָאה סָאװ ,טנוה ַא יו ױזַא ץַאלַאּפ ןייז

 ,ןײלַא ןברַאטש טינ טעװ יּתא רעגנוי ןַײמ -- בחר

 ַא טױט רעד טעװ דלַאב .דיילק ריא ןוֿפ םיז םעד טשוק -- יתא
 יד ןוא ,ןייש ןוא קרַאטש ,ֿבחר רעבָא .דרעוװש ןַײז טימ ןָאט גנולק

 עריא טימ ,ָאי ;ןגיוא ענַײמ ןסילשוצ טעוװ ,ץרַאה סיּתא ןוֿפ עטנירַאה

 ןגײל ךימ ןוא ןגיוא ענַײמ ןכַאמרַאֿפ יז טעו טנעה עכעלרעטומ

 ,ןֿפָאלש

 סָאװ ,רעטבילעג רעד .יּתא !ֿבחר ,ךיד ײרֿפ :םיא טשק - בחר

 קרַאטש :טזיילעגסיוא ךיז טָאה ,גנוילב ןוֿפ שדוח ןיא ןעמוקעג זיא

 ,טומ טימ לוֿפ ןוא ןרָאװעג רע זיא

 קרַאטש :רעכעלקילג ַא טעשטפעוש ,ריא וצ ךיז טעילוט -- יתא

 ןַײמ ןעגנוזעג ֿבחר טָאה ױזַא טָא .ןברַאטש וצ ,ןברַאטש וצ גונעג

 ןַיײו רעכעב ַא ןָא רימ סיג .עזיוּפ .ןדירֿפוצ ןיב ךיא ןוא ביול

 ,עטבילעג

 סרעכעב 'יווצ ןָא -טלוֿפ א שיט םוצ טײג ,ףױא טייטש -- בחר

 | ןירו טימ

 סָאד טגנַאלרעד ןוא עלעשעלֿפ ןיילק ַא לטרַאג ןוֿפ טמענ -- יתא

 .קידנגייוװש ,ןֿבחר

 ? קנורט-האוֿפר ַא :טלכיימש -- בחר

 -וועליפע טעמּכ .לָאמ ייווצ טינ טמענ'מ סָאװ ,קנורט ַא ,ָאי -- יתא

 ןטלַײקעצ ,ןקיטולב ַא ןקוקנָא טנעקעג טיִז לָאמ ןייק בָאה ךיא :קיד
 ,זיא רע יו ךעלקערש ױזַא לָאמ ייווצ סיוא-טעז טיוט רעד : רעּפרעק

 ןדירֿפ ןבעגעג ןוחירי טָאה טולב רַאֿפ ַײשּפָא ןַײד .סייוו ךיא -- בחר

 .ןרָאי ךס ַא
 ןּפָארט רָאּפ ַא ?ןיול ןַײמ ןוא :ךַאל םענעגנוװצעג ַא טימ -- יתא

 ךיא סָאװ ,ץלַא ןעוועג זיא -- אבַא ןוא --- סָאד .עלעשעלֿפ םעד ןיא

 טרעטיצ סָאװ רַאֿפ רעבָא .עזיוּפ .ץַאלַאּפ ןוֿפ ןעמונעג רימ טימ בָאה

 ? עטבילעג ,טנַאה ןַײד
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 ןּפָארט ןייא טינ .עלעשעלֿפ סָאד טנפע .טינ טרעטיצ יז -- בחר

 םעד ןסיגנַײרַא ליוו .קנַארטעג ןרעַײט םעד ןוֿפ ןסיגרַאֿפ ךיא לעוו

 טמענ וא רעריא ףױא טנַאה ןַײז ףױרַא-טגייל יתא רעבָא .קנַארטעג

 .עלעשעלֿפ סָאד קעווַא סַאזגנַאל

 גינעק ַא רַאֿפ טינ טסַאּפ סע :קידנעלכיימש .ֿבחר ,טרַאו -- יתא

 -ייא ןוֿפ רעיוט רעד זיא סָאד ןעוו וליֿפַא ,רעיוט ַא ןיא ןגָאױצנַײרַא

 ןוא ןלָאצַאב וצ ֿבוח ַא ךָאנ בָאה ךיא !טרַאװ ,ֿבחר ,טרַאװ ,טייקיב

 -- -- -- טציא טכַארט ךיא

 ?ֿבוח ַא רַאֿפ סָאװ -- בחר

 ַא קידלוש ןיב ךיא :רעֿפטנע ןקיטכיר םעד קידנדַײמרַאֿפ - "תא

 סָאװ ,גערב-סולינ ןוֿפ םינהּכ עקידנגַײװש ןוא עגולק יד טרָאװקנַאד

 ,דוס םעד טקעדטנַא ןבָאה ייז .עלעשעלֿפ סָאד טקישעג רימ ןבָאה

 טקָאלעגסױרַא ,ןּפָארט עכעלטע טימ לרוג םעד ןעמוקוצַײב ױזַא יוװ

 ,ץנַאלֿפ-ַארָאגַאדנַאמ רעכעלרעדנווו רעד ןוֿפ

 .עביל ןוֿפ ץנַאלֿפ יד ךָאד זיא סָאד ?ַארָאגַארדנַאמ -- בחר

 םעד רעטנוא ,ךיוא טקנעש סָאװ עביל ןוֿפ ץנַאלֿפ יד ,ָאי -- יתא

 ןוֿפ ןעמוק עדייב .טיוט ןוֿפ טֿפַאז יד ,רעגניֿפ עקנילֿפ ןוֿפ ףושיּכ

 ןסייו םינהּכ עקידנגַײװש ןוא עגולק יד סָאװ דוס ַא ,לצרָאװ ןייא

 ןענַיײש ןגרָאמ ןוז יד טעװ ,עטבילעג ,גָאֹז .ךעלטרעצ םורַא יז טמענ

 : ? גרַאב-דעלג ןֿפױא

 ,לסקַא ןַײז ףױא םינּפ ריא טלַאהַאב יז ןרעֿפטנע טינ ןעק -- בחר

 .עזיופ

 ןגַײװשליטש ערעװש סָאד רעביא-טסַײר זיוהרָאּפ ןיא למוט ַא

 ןיא ךיז טימ ןריֿפקעװַא יז לי !ןעמוק ייז :סַאלב טרעװ - 'יתא

 | .רעמיצ ןטייווצ

 -ַאב רעבָא יז :ריט רעד וצ ּפָא ךיז טקור רע !יּתא :זיב -- בחר

 ,ריטזױהרַאֿפ יד ןענעֿפע טֿפױל ןוא םיא ןוֿפ ךיז טַײרֿפ

 -רַאֿפ ַא ןַײרַא-טלַאֿפ ,דרעוװש ןַײז טימ קידנעכָאֿפ - ןַאמ רעגנוי

 ריא !ןרירנָא טינ ןֿבחר טעװ ריא !ףלעװ !ףלעװ :רעטרעטַאמ

 -- -- -- טעװ
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 טולב ןַײד :ןדרעווש ענעגיוצעג טימ ,םיא ךָאנ -- בלכ ווא סחנפ
 !וחירי ןוֿפ טגוה ,ּפָאק ןַײד ףיוא

 רעמיצ ןטייווצ ןיא לענוע טהניוװערַאֿפ ,ייווצ יד קידנעעזרעד -- יתא

 !ףיוא טרעה !ףיוא-טרעה :ןַאמ ןגוי םעד טצישַאב - בחר

 -- -- -- ןוירנָא טינ ךיד זלעוו יז .שטידנלאפ == ןַאמ רעגנוי

 | .טנַאה ןַײז ןוֿפ סױרַא-טלַאֿפ דרעווש

 ןגעק סרעגירל עקרַאטש ייווצ :סמערָא עריא ןיא םיא טּפַאכ - בחר

 ,ןחירי ןיא לארׂשיזינב יד ןגיז ױזַא טָא !לגנִיי ַא

 ןוֿפ זיױוה ריא ווא ןֿבחר ןַײז ליצמ ןעמוקעג ןענַײז רימ - סחנפ

 ,גנודנעלרַאֿפ

 ןוא געוו םעד תלעטשרַאֿפ זדנוא טָאה לגנַיי ַא ןוא :בָארג -- 93

 !עשוהי ןוֿפ םיחילש יד ןגעק דרעווש ַא ןגיוצעג

 םוצ ןַאמ ןגני ןקידנברַאטש םעד טריֿפעגוצ לייוורעד טָאה -- בחר

 ךיא ןעמָאנ סנעמעוו ,וד .ןדנּווו ענַײז ןדניברַאֿפ טריבורפ ןגא ןַאוויד

 ,ריט סֿבחר רַאֿפ טכַאװעג ןוא ןענַאטשעג טסיכ וד ,טינ וליֿפַא סייוו

 ץנַאג ןעוו ,גָאט ןיא דרעווש ןַײד ןגיוצעג טסָאה וד ןוא : ךײרֿפ טימ

 שלעמעל םוטש ;!+ יװ טרַָאװ ,רעגירק ןוא ןהֹּכ ןוא גינעק .,וחירי

 טשטנעבעג .םינּפ !ירעביֿפ ןַײז טעלג .רעסעמ סרעטכעש םעד ףיוא

 ,ארומ ןוֿפ טסּוװעג טינ טָאה סָאװ ,ץרַאה עקרַאטש סָאד ןַײז לָאז

 טָאה -- ביל טָאה'ס רע :םעטָא ןטצעל ןטימ -- ןַאמ רעגנוװי

 ןַײז -- -- -- הר טַאהעג ביל בָאה ךיא -- ךיא ןוא -- ארומ טינ
 .לליטש טגיל רע .טכערב םיטש

 רָאג ,טַאהעג ֿבחר טָאה טינ רָאג .טעּפש-וצ ןעמוקעג טסינ -- בחר

 טליהרַאֿפ ןוא ןגױא ענַיז טשוק .ןלָאצַאב ֹוצ ריד סָאװ טימ ,טינ

 .לטנַאמ ןַײז ןיא םינפ עזָאלבעל סָאד

 ןיא וחירי ןבעגעג טָאה רַאה רעד !בחר .טינ ךיז לקנעווק -- סחנפ

 ,טנעה ערעזדנוא

 | .ןבעגעג טָאה רע ,ָאי :קיטליגכַײלג -- בחר

 ןוא ֿבחר זַא ןלױֿפַאב טָאה ,ּרעטניזַאבמוא רעד ,עשוהי -- סחנפ
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 רימ רעדייא והירי ןוֿפ ןרעוו טריֿפעגסױרַא ןלָאז דניזעגזיוה ריא

 | ,ןדניצרעטנוא טָאטש יד ןלעוו

 -ַאב ןַײז ןריֿפוצסױא ָאד ןענַײז רימ ןוא :ריא וצ וצ-טײג -- בלכ
 ! םוק .לעֿפ

 ןוא ןייו רעכעב םעד טמענ .דלַאב ,דלַאב :קירוצ-טערט - בחר

 טֿפױל !יּתא :טֿפור .ןדנּווװערַאֿפ זיא'ס .עלעשעלֿפ סָאד ןקוז ןָא-טבייה

 !יּתא ,ָא :ריט רעטסקיניױועניא רעד וצ

 טימ ןגױצרַאֿפ ןענַײז ןגױא ענַײז .ֿבחר ,ָאי :ךיז טזַײװַאב -- יתא

 .לּפענ ַא

 ! עלעשעלֿפ סָאד :טעשעטּפעש -- בחר

 ןעוועג סָאד זיא ריד רַאֿפ טינ !ןיינ :ּפָאק ןטימ טעדיױה -- יתא

 -ַאב טֿפַאשביל ןוֿפ ךיד טָאה יּתא רעקידעקערש ןוא רעכַאװש רעד

 "שג ,ייג !ןיינ ,ןינ ?ךיוא ןבעל ןוֿפ ןביױרַאב דיד רע לָאז :טביור

 ןײגֿפױא רָאנ טעװ ןוז יד ביוא ,ןברַאטש וצ רעווש טינ זיא'ס !עטביל

 ,ריד רַאֿפ --- גרַאב-רעלג ןֿפױא ןגרָאמ

 לטצעל יד וליֿפַא ןטעבסיוא טינ ֿבחר לָאז :טלֿפײװצרַאֿפ -- בחר

 יד ףיוא ןירעגָאלק יד ןרעוו ךָאנ יז ומ ?טױט םעד -- הנּתמ

 ? וחירי ןוֿפ תוֿברוח

 -- גרַאבידעלג ןֿפױא ןײגֿפױא ןגרָאמ טעװ ןוז יד רעבָא -- יתא

 ,קרַאטש זיא ֿבחר ןוא ןקרַאטש םעד סױא-טדַײמ טיוט רעד .ןֿבחר רַאֿפ

 "עג ייג :ריא וצ סמערָא יד סא -טקערטש .וחירי טגיזַאב טָאה יז

 ?ןעוװעג רּפכמ טָאה יּתא :רעכַאװש .לרוג ןַײד ןגעקטנַא ,עטביל
 .וחירי טָאה ױזַא ןוא ,ןֿבחר רַאֿפ

 רּפכמ ןבָאה --- וחירי ןוא יּתא ?ןעוועג רּפכמ : ףיט טמעטָא -- בחר

 ?רעדנּוװ רעטסערג ןַײד ןעשעג טנַײה טעװ ! עװ-הַאי ? ןעוועג

 זיא ֿבחר ןעשעג זיא רעדנּוװ רעד : תוחוּכ עטצעל יד טימ --יתא

 ריא ןיא גנונעֿפָאה עַײנ ַא ףיוא-טלַאװק טציא ןיוש .טזיילעגסיוא

 וצ ךיז ןריר ,ןרעו טרעטשעצ טינ ןענעק סָאװ ,ןעמיוז יד .ץרַאה

 .טברַאטוע רע ...ֿבחר .ןבעל םעַײנ ַא

 !עװיהַאי ,ַא ?ןבעל ַײנ ַא :עטלעהעצ ַא - בחר
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 תורפוש ןופ ןזָאלב סָאד .ןסיורד ןופ ןַײרַא ךיז טסַײר יירשעג סיורג א

 ןרעטיצ ןָאןבייה טנַאװ ןופ לייט א ןוא רעטצנעפ ,טפול יד טלסיירטעצ

 ,רעמיצ סָאד טציילפראפ טכילנוז .ךַאוק ַא טימ ןַײא-ןלַאפ ןוא

 ןוא ריא וצ וצ-ןֿפױל סחנפ ןוא רע !ֿבחר ,רעמ טינ טרַאװ -- 7

 .סמערָא יד ַײב יז ןעמענ

 רעקרַאטש ץלַא טרעוו סָאװ ?יירזשעג םעד ןיא ץיירַא-טלַאֿפ - בחר

 'עו-הַאי !עוװ"הַאי : רעקרַאטש ןוא

 גנַאהרָאפ

 טַאלבלגיּפש רדנסכלַא

 ןושמש

 ,עֿפַײר רענטרעגנַיײװ ך'רוד ךיז טּפעלש ןושמש

 ;סיֿפ ענַײז םייהַא רעדימ ַא

 ,ןביורט ןוֿפ חיר םעד טולב ןַײז ןיא טליֿפ רע

 ,סיז-ךעלרוּפיש ךיז ןעילַאװכ

 רעטכַאט:םיּתשילּפ ענייש יד ,הלילד

 ;טײלגַאבסיורַא םיא טָאה

 ןרָאװעג ןשָאלרַאֿפ ןענַײז ןרעטש יד

 ,ךיילק םענעדַײז ריא ןיא

 ןסקַאװ טײקמַאזנייא יד טליֿפרעד ןושמש ןוא

 ...רָאיַאק ןטימ םענייא ןיא

 טנוװָא ןקיטנַײה טעװ הלילד זַא ,טסייוו ןוא

 ...רָאה ענַײז דנַײֿפ םעד ןֿפױקרַאֿפ

 1967 הוקת'חתפ
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 רענרעל לסָאי

 הלילד ןוא ןושמש

 ויניע ירחַא ךלה ןושמש

 יויניע תא םיתשילּפה ורקנ ךכיפל

 ב"צ 'ט הטוס

 2 ר =

 ,טעב ןיא ױרֿפ עדמערֿפ יד ךיד טָאה טקָאלעג

 טעלג רעשירעטעררַאֿפ ,שוק רעשלַאֿפ ריא

 ...טעלּפרעניה ןֿפיט ןיא ךיד ןסױטשעגנַײרַא

 ,טסווװעג טשינ --- אנוׂש ַא זיא הלילד זַא

 ,טסוּפ ףיוא טסָאה תוחוּכ ענַײד טלצנערטעצ

 .טסורב ןַײד ןיא ןסיבעגנַײרַא ףיט ךיז גנַאלש ַא טָאה

 ,טרַאנרַאֿפ ךיד ןעַײרעשַאנ טימ דניק ַא יו

 טרַאװ אנוש רעד ריט רעטניה יוװ ,ןעזעג טשינ טסָאה

 ..+טרַאה ןוא קסּפ רעד ןַײז טעוװ גנערטש ןוא

 העי

 ,ןגיוא ענעכָאטשעגסיױא ענַײד טימ ךיד עז ךיא

 ןגױלֿפעגקעװַא ףוג ןַײד ןוֿפ זיא טֿפַארק ןַײד

 .ןגיוב ןטזָאלעגכָאנ ַא ףיוא ןלַײֿפ יו ,טנעה ענַײד

 ...טכַאל ןוא רעטצנעֿפ ןכרוד טקוק הלילד

 ,ןטייק ןיא ןטעטנעּפעג ַא ךיד טבַײרט עמ

 ןטײלגַאב ךיד קזוח ןוא םערַאיל טימ םיּתשילּפ יד

 ןטיײּפמָארט עכעלטנַײֿפ יד רעדנּוװזיב טימ ןעלבּוי סע
 ...טכָאל ןוא רעטצנעֿפ ןכרוד טקוק הלילד
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 .ןעיירד וצ רענייטשלימ יד טלעטשעג ךיד רענלימ ַא רַאֿפ

 ,ןעייווצ ןיא דנַאש רעסיורג ןַײד טימ וטסייטש

 ןעיירשעג יד ריא טקיטשרעד ךיז ןיא ףיט ןיא ליטש ןוא

 ...טכַאל ןוא רעטצנעֿפ ןכרוד טקוק הלילד

 .םינּפ ריא ןעזעג טשינ שטָאכ ,טרעהעג טסָאה רעטכעלעג ריא

 ,םיאנוׂש עדליוו ענַײד טימ ,ייז טימ זיא יז : טליֿפרעד טסָאה

 ,םינּתוחמ עטשרע יד החמׂש רעטסיוו ןַײד ףיוא סָאװ

 ...טכַאל ןוא טייטש ייז ןשיווצ הלילד ןוא

 ,ןגירק ךיז ריד טימ ץרַאה ןַײד טָאה סע טרעהעגֿפױא
 ,ןגירשעגסיוא סנַײד ץרַאה סָאד טָאה -- "םיּתשילּפ םע ישֿפנ תומּת;
 --- ןגיז ענַײד עלַא ןוֿפ גיז רעטסנעש רעד ןעשעג זיא'ס ןוא
 ,טכַאמעגוצ וטסָאה ענַײד םיאנוׂש יד ןוֿפ רעלַײמ יד

173 

 יקסניטַאבאשז .לוו

 ןַאמָאר ןדפ

 רובינח ןושמש

 ןטסָאט ןטלַאה טנָאקעג ןוא טַאהעג ביל ןבָאה םיּתשילּפ יד
 ,עקיצרַאה עכעלטע טגָאזעג םגרב טָאה הדועס רעד ןוֿפ ףוס םוצ
 סָאװ ,דײרֿפ ןַײז טקירדעגסיױא טָאה רע .רעטרעוו עכעלדנַײרֿפטסַאג
 -לעה יד טביולעג טָאה ,טסעג ענעעזעגנָא ליֿפ ױזַא ךיז ַײב טעז רע
 סנושמש ןגעוו טנַאמרעד טָאה רע ןד ןוא רתֿפּכ ןוֿפ ןטייקשיד

 רעקרָאי-וינ ןיא טקורדעג חסונ ןשידיי ןיא ןַאמָאר ןַײז טָאה יקסניטַאבַאשז 1
 ןבעגעגנָא ןענַײז רימיזאלװ ןעמָאנ ןַײז ןופ .1929 ,"טפנוקוצ יד, לַאנרושז
 ,לװ ; תויתוא ייװצ עטשרע יד זיולב ןרָאװעג
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 רעד ןוֿפ רוביג ַא טימ סעּפע םעדייא ןַײז ןכילגרַאֿפ ןוא הרוֿבג

 -עגרהרעד טנעה עליוה יד טימ טגעלֿפ סָאװ ,עיגָאלָאטימ רעשיעגע

 ןוא םיא ןשטנּוװעג טָאה רע .ןענָאקַארד עקיּפעקליֿפ ןוא ןבייל ןענ

 ךיז טָאה ,םישרוי ענױזַא ךיוא ןבָאה ןלָאז ייז זַא ,רעטכָאט ןַײז

 ,טצעזעגקעװַא ךיז טָאה ןוא ןטַײז עלַא ףיוא טגיײנרַאֿפ

 רע .ןושמש ןדייר טֿפרעדעג רעטייוצ רעד טָאה טעקיטע ןטיול

 :טגָאזעג ױזַא ייז טָאה

 -כיה עלַא ןוא םגוב ןטצַאשעגכיוה רעייז םעד קנַאד ךיא --

 גהנמ רעד זיא סע יו רעבָא ,סיורג זיא קילג ןַײמ .טסעג עטצַאשעג

 ןשיווצ וליֿפַא ןדיר וצ םעד ןגעוו ןייש טינ זיא ,קלָאֿפ ןיײמ יב

 ךיז ףיוא ןגָארט וצ ןדירֿפוצ ןיב ךיא שטָאכ ןוא דנַײרֿפ ענעגייא

 יכיוו יד ןיא רעבָא ,ןַײװ ךַײא טימ ןעקנירט ןוא םישובלמ ערעַײא

 ןד ןוֿפ ןגעו יד ןיא ןייג לע ןוא ךיא ייג ןבעל ןוֿפ ןכַאז עטסקיט

 ,הערצ ןֹוא

 טעמּכ ,רעטרעו עטצעל ענַײז ןעגנולקעגּפָא ןבָאה לַאטעמ טימ

 .טקוקעגרעביא ךיז ןשיווצ ךיז ןבָאה םיּתשילּפ יד ,ףורסױרַא ןַא יו

 : טדערעג רעטַײװ טָאה ןושמש

 ַא :ןגָאז ךַײא ןעק ןוא ןגָאז ךַײא ףרַאד ךיא סָאװ טָא רָאנ --

 ענַײמ ןוא רימ טימ טָאה ריא סָאװ ,ערעל רעד רַאֿפ ךַײא קנַאד

 ךיז ןבָאה ייז סָאװ .עטשרע סָאד .געט עקיזָאד יד טנרעלעג םירֿבח

 ,טניימעג רעִירֿפ ןבָאה ייז : ךעלצינ ייז רַאֿפ ןַײז טעוו ,טנרעלעג ָאד

 ןיא ןוא סיֿפ יד ץלַא רַאֿפ רעקיטכיוו ןענַײז ףיולטעוועג ַא ןיא זַא

 ןלעו טציא .טנעה יד -- רענייטש ןרעדַײלש ןיא ןוא ךיז ןרעַײטש

 יד ןיא טינ ןוא טנעה יד ןיא טינ טקעטש חוּכ רעד זַא ,ןסיוו ייז

 !לַײװרעד --- ןענַײז סָאװ ,ערעַײא ןדרעוװש יד טָא ,ּפָאק ןיא רָאנ ,סיֿפ

 לַײװ ,רַאֿפרעד טינ ףיט ױזַא ןַײא ךיז ןדַײנש ,ָאטשינ זדנוא לײב --

 טדימשעג גנַאל רעירֿפ טָאה םיא לַײװ ,רַאֿפרעד רָאנ ,ןזַײא זיא ןוילא |

 סָאד .רעֿפַײלש רעד ןֿפילשעג גנַאל םיא טָאה סע ןוא דימש רעד

 רעדָא ריא טעװ זיא סע ןעוו ןוא .ןסעגרַאֿפ טינ לָאמ ןייק ןד טעװ

 ,םידימלּת ערעַײא טימ ןסיורג ךָאנ ךיז רעדניק ערעַײא
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 ןוא ןשטַאּפ ןביױהעגנָא טָאה םגרב רעַײרט ןוא רעכַאֿפניא רעד

 עּפורג ןַײז ןוא רוּתכַא רעבָא .טסעג עווַיַאנ עכעלטע ךָאנ םיא ךָאנ

 סנגיובנעלע יד ףיוא טרַאּפשעגנָא ךיז טָאה רוּתכַא .ןגיוושעג ןבָאה

 ךיז ןבָאה ןלַאקַאש יד .ןענושמש ןוֿפ גיוא ןייק טזָאלעגּפָארַא טינ ןוא

 םעד רענייא טעכרוטשעג ןוא רעטרע ערעייז ףיוא טיירדעג קידיײרֿפ

 :טדערעג רעטַײװ טָאה ןושמש .ןרעדנַא

 "סיוא געט עקיזָאד יד ןיא ךיז בָאה ךיא סָאװ ,עטייווצ סָאד --

 .עיניל'ץענערג רעד ןיא טגיל סָאװ ,טֿפַאשגולק יד זיא ,טנרעלעג

 עלַא ןוֿפ רעקילייה רעבָא ,רעטעגּפָא ךס ַא טָאה רענעריובעגנַײא רעד

 ךיז טקידנע סע ּוװ טזַײוװ סָאװ ,ןייטש רענעי םיא ַײב זיא רעטעגּפָא

 .טכערעג זיא רע .דלעֿפ סנכש םעד ןָא ךיז טבייה סע ןוא דלעֿפ ןַײז

 רַאֿפ עיטנַארַאג יד זיא ץענערג ַא .רעבירַא טינ ץענערג ַא רָאט ןעמ

 רעדעי ןמזילּכ ,םינכש ןשיװצ טרעכיזרַאֿפ זיא ןדירֿפ רעד .םולש

 ןייג ןעמענ ןלעוװ ייז רעבָא ביוא .בוטש ןיא ךיז ַײב טציז רענייא

 רעטעג יד .קילגמוא ןַא ןֿפערט טעװ ,טסעג ןיא ןרעדנַא םוצ רענייא

 ,ןסייהעג ייז ןוא ,ןדײשרַאֿפ ןַײז ןלָאז ייז ,ןשטנעמ יד ןֿפַאשַאב ןבָאה

 -סיוא ןשטנעמ ןרַאֿפ הריֿבע ןַא זיא סע .ץענערג יד ןטיהּפָא ןלָאז ייז

 ,טלייטעצ ןבָאה רעטעג יד ןעמעוו ,ענעי ןשימוצ

 ? בַײװ עשמיּתשילּפ ַא ןד ןוֿפ ןוז ַא ןבָאה ףרַאד סָאװ וצ ָאט --

 טָאה ןושמש רעבָא .ליטש רעד ןיא טדערעגסױרַא רעצעמע טָאה

 :טרעֿפטנעעג ןוא טרעהרעד

 דלעֿפ ַא ןַארַאֿפ זיא ,ןורקע ןיא ,ֿבוֿבז לעב ןוֿפ לּפמעט םַײב ---

 -טסַײג ענעי רָאנ ןָאט הליֿפּת ןעייג וצניהַא .ןעניב טימ טצעזַאב לוֿפ

 ןעּפעשט טינ טעוװ ייז ,טולב רעטיב ןָא ןריובעג ןוֿפ ןבָאה סָאװ ,עכעל

 -נַא רַאֿפ .קינייוו ָאד ןענַײז ענױזַא .ןיּפש ןייק טינ ןוא ןיב ןייק טינ

 -וקוצמוא טניימ --- דלעֿפנעניב ןוֿפ םיוצ םעד ןטערטוצרעביא ערעד

 ןיב ,ןד ןוֿפ ,הערצ ןוֿפ ,חונמ ןוֿפ ןוז רעד ,ןושמש-שיּת .ךיא .ןעמ

 ןשיווצ ןסקַאװעגסיױא ןיב ךיא .טולב רעטיב טימ ןרָאװעג ןריובעג

 ןענַײז רימ .טַאהעג ביל ךימ טָאה ריא ןוא ביל ךַײא בָאה ךיא .ךַײא

 עטוג ןבַײלברַאֿפ רימ ןלעװ ,טליװ ריא ביוא ןוא ,דנַײרֿפ עטוג ןעוועג
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 רותֿפּכ וצ טקערטשעגסיוא טָאה ןד סָאװ ,טנַאה ַא יו ןיב ךיא .דנַײרֿפ

 ףרַאד יז ןוא ,טנַאה ןייא רָאנ זיא סָאד רעבָא -- ץענערג רעד רעביא

 רעד רעביא קירוצ ןעמענוצ טַײצ ןיא ,קורדדנַאה ןכָאנ ,ךיוא ןעמ

 -ערג רעד רעבירַא ןריבורּפ טינ רָאג ןלָאז רעקלעֿפ יד ןוא .ץענערג

 ,ךַײא וצ ןדירֿפ ןַײז לָאז ןוא .םולש ןַײז טעװ טלָאמעד רָאנ .ץענ

 ! םיּתשילּפ ריא ,דנַײרֿפ ענַײמ

 .רעטרעוו ענַײז ןיא ןעוועג טינ ףורסױרַא ןייק ןיוש זיא לָאמ סָאד

 סָאװ ,טעמוא רעֿפיט ַא טליֿפעג רעטרעװ ענַײז ןיא ךיז טָאה רעכיג

 ףוס-לּכ ףוס .ץרַאה ןיא םיּתשילּפ ךס ַא ַײב ןעגנורדעגנַײרַא זיא

 טינ רוטַאנ רעד ןוֿפ ןוא ןשטנעמ עלוֿפקורדנַײא ןעוועג ייז ןענַײז

 ןטגָאזעגסױרַא-טינ םעד וליֿפַא ןענַאטשרַאֿפ ןבָאה ייז .עטכעלש ןייק

 ןוֿפ םיללּכ יד ןכערב ןיא ןוא ךעלדנַײרֿפטסַאג-טינ ןַײז ןיא ףרּוװרָאֿפ

 םעד ךיז ןוֿפ ןבַײרטּפָא טנעקעג טינ ןבָאה ייז .ןליּפש-טעוװעג יד

 דנַײרֿפ סרוּתֿפּכ ןליֿפַא ,רעטנידרַאֿפ ַא זיא ףרּוװרָאֿפ רעד זַא ,קנַאדעג

 ,טומ ןגָארקעגקירוצ רעבָא ןבָאה ייז ,ּפעק יד ןזָאלעגרעטנורַא ןבָאה

 קיטליגכַײלג ןבילבעג זיא ןיילַא רוּתכַא זַא ,ןעזרעד ןבָאה ייז ןעוו

 ,ןענושמש ףיוא ןסיררַאֿפ ןוא זייב ןקוק וצ טרעהעגֿפױא טינ טָאה ןוא

 :ןעַײרש ןביױהעגנָא ןבָאה ייז

 ! ןדייר רוּתכַא לָאז ! רוּתכַא ---

 טָאה ,ןביוהעגנָא טָאה רע רעדייא ךָאנ .ןענַאטשעגֿפױא זיא רוּתכַא

 .טעװ סָאװ ,סנױזַא סעּפע ןעשעג ףרַאד דלַאב זַא ,ןֿפירגַאב ןושמש

 ןַײז ןוֿפ ףוס רעד ןָא-טמוק סע זַא :ןרעקוצקירוצ ךעלגעממוא ןַײז

 רעכעלירֿפ ,רעטלטרעצעגסיוא רענייש רעד טָא טימ טֿפַאשדנַײרֿפ

 רעזָאלגרַאז ןַײז וצ ףוס ַא טמוק סע ,רעמ ךָאנ ןוא ,הנמּת ןוֿפ טנגוי

 | .טנגוי

 ,גנוטלַאה עַײנ סרוּתכַא ןעזעגסיוא ןענושמש טָאה דמערֿפ ענדָאמ

 -עגרעביא ןיא טֿפַאשדנַײרֿפ רעייז זַא טסּוװעג ןיוש טָאה רע שטָאכ

 עלָאר ַאזַא ןיא ןרוּתכַא ןעזעג טינ לָאמ ןייק ךָאנ טָאה רע רעבָא .ןסיר

 -- ןשטנעמ ןקידנסַאה ןוא םענעסיברַאֿפ ַא ןוֿפ עלָאר רעד ןיא ---

 .ןעגנילק טעװ סָאד ױזַא יװ ,ןלעטשרָאֿפ טנעקעג טינ ךיז טָאה רע ןוא
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 -דנַײרֿפ טימ לוֿפ ןוא ןטלַאהעגנַײא ,ליק ןעוועג קידנעטש זיא רוּתכַא

 טינ לָאמ ןייק טגעלֿפ עינָאריא ןַײז וליֿפַא .טײקמַאזקרעמֿפױא 'ועכעל

 -רעטנוא טימ .שרעדנַא ץנַאג טדערעג רע טָאה טציא .קיכעטש ןרעוו

 ליו רע זַא ,ןעזעג טָאה ןעמ .בָארג ֹוליֿפַא זַײװנטַײצ ,ןעגנוכַיײרטש

 רֶע זַא ,ןעזעג ךָאנ טָאה ןעמ ןוא .ךוטכיס םעד ןֿפרַאשרַאֿפ ?* ענשימוא

 םעד טימ ידּכ ,סעזַארֿפ ערעוש ןוא עגנַאל סיוא ענשימוא טבַײלק

 טינ טָאה ןושמש וליֿפַא .טסעג עטעדליבעגמוא יד ןקירעדינרעד וע

 | .ןענַאטשרַאֿפ ץלַא

 ןטיול רעטצעל רעד טינ ןוא רעטסגנִיי רעד טעמּכ ,רענייא יו ---

 ,טסעג ןוֿפ גנולמַאזרַאֿפ רעקידנעצנעלג רעד ןיא דנַאטשרַאֿפ ןוא סוחי

 ערעזדנוא םיטַאבעלַאב עקיצרַאהטיירב ןוא עלעבָאנ יד ךיוא ךיא קנַאד

 ָאד .טֿפַאשדנַײרֿפטסַאג רעכעלנייועגרעסיוא ןוֿפ געט ןביז יד רַאֿפ

 סָאװ ,עלעטעטש ןיילק ַא ןיא ,דנַאל רעזדנוא ןוֿפ דנַאר עמַאס ןֿפױא

 ןוֿפ ןטַײז ריֿפ עלַא ןוֿפ םיטֿבש עדליװ-בלַאה טימ טלגנירעגמורַא זיא

 סָאװ ,הֿביֿבס ַא ןיא ןגָארטוצרענירַא זדנוא ןזיווַאב ייז ןבָאה ,טנָאזירָאה

 ןוֿפ טייקסיורג רעקיטכערּפ רעד ןגעװ !טַײצ ןיא ןזדנוא טנָאמרעד

 ןיא זַא ,םעד ןגעוו ;קלָאֿפ רעזדנוא ןוֿפ סוחי ןכעלגיניק ןטלַא םעד

 סע ּוװ ,לייה רעטקיטשרַאֿפ ַא ןיא ,רעגרע ךָאנ ןוא ,וליֿפַא רבדמ

 טכילֿפ ןַײז ןוא טשריֿפ ַא טשריֿפ רעד טבַײלב ,סעגַאידָארב ןעניוו

 -ַאב יד טימ טשריֿפ ַא יװ ןדייר וצ ןוא טשריֿפ ַא יו ןבעל וצ זיא

 ,לייה רעד ןוֿפ סרעניווו

 ,סרערעהוצ יד טַײצ ןבעג וצ ידּכ ,טלעטשעגּפָא ָאד ךיז טָאה רע

 ,גנומיטשוצ רעייז ןקירדסיוא ןלָאז ייז

 םעד טימ רָאנ ךיז ןצענערגַאב וצ ןדירֿפוצ ןעוועג טלָאװ ךיא --
 -- ןרָאװעג ןגיװשטנַא ןענַײז ענעי ןעװ ,טגָאזעג רע טָאה -- ןײלַא
 עקיזָאד יד וצ ןבעגוצ ךָאנ ,ךיז טײטשרַאֿפ ,ןוא ןעקנערשַאב ךיז
 רעזדנוא רעבָא .קלָאֿפרַאּפ ןגנוי םעד ןשטנוװקילג ענַײמ רעטרעוו

 .לוטטטעבנוטעטסאקיפפוא לואמוממא ווא עב יב

 ,ןוויכ א טימ 2
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 וצ זדנוא קיטומסיורג ױזַא קיטיינ רַאֿפ ןענוֿפעג טָאה ןושמש דנַײרֿפ

 טנרעלעג ָאד ןבָאה םירֿבח ענַײז ןוא רע סָאװ ,ערעל יד רַאֿפ ןעקנַאד

 טקיצטנַא קילג סָאד טַאהעג ןבָאה רימ טייקשידלעה סנעמעוו ןוֿפ)

 -ַאב רעייז ןוֿפ טײקנַײֿפ רעד טימ ןוא דנַאנַא ךָאנ געט ַײרד ןרעװ וצ

 וליֿפַא ךיא ןיב סרערעל יד ןוֿפ רענייא יװ .(רעגנעל ךָאנ -- גנומענ

 רעבירעד לע ךיא .ןדײשַאב ןַײז וצ ,ךיז טײטשרַאֿפ ,טכילֿפרַאֿפ

 -סױרַא ךיז ךעלקּויװ ערעל רעזדנוא טעוװ יצ ,לֿפײװצ ןַײמ ןקירדסיוא

 ןלעװ יצ -- וצ זדנוא טגָאז ןושמש יװ ,גלָאֿפרעד ַאזַא רַאֿפ ןזַײװ

 רעדָא רעדניק ערעייז רעדָא םידימלּת עכעלרעדנּוװ יד טָא ךעלקריוו

 ןיא ןיב ךיא .םייבר יד טימ ןכַײלגסױא זיא סע ןעוו ךיז ךעלקינייא

 -רעד .עטסקיטכיװ סָאד טינ זיא סָאד רעבָא .קּפוסמ קרַאטש םעד

 םעד ,ןושמש דנַײרֿפ רעזדנוא ןענָאמרעד טלָאװעג ךיא בָאה טּפיוה

 ביוא זַא ,הערצ טָאטש רעטמירַאב רעסיורג רעד ןוֿפ ,חונמ ןוֿפ ןוז

 ןענרעל יו ,טייקיניילק ַאזַא ןענָאמרעד ָאי ןוויּכ ַא טימ ןיוש ליוװ ןעמ

 יד ןוא ,ייוצ טינ ןוא ןכַאז ַײרד ןעוועג סע ןענַײז -- זדנוא ַײב ךיז

 .ןגיװשרַאֿפ רע טָאה ,עטירד יד ,עטסקיטכיוו

 םיא ןוֿפ גיוא ןייק ןעמונעגּפָארַא טינ ןושמש ןיוש טָאה טציא

 זיא סָאד זַא ,ןענַאטשרַאֿפ טָאה םגרב וליֿפַא .ךיוא ערעדנַא עלַא ןוא

 ןוא ,החמׂש ןַײז ףיוא .בוטש ןיא םיא ַײב יירעגירק ַא ,הקולחמ ַא

 ןיא לָאמ ןטשרע םוצ רשֿפא .ןרעטש טינ ךַאז ןייק טימ סע ןעק רע

 .דרָאב ןַײז טּפוצעג שיעװרענ ןוא ןרױלרַאֿפ ךיז רע טָאה ןבעל ןַײז

 ,ערעדנַא יד ןוֿפ רעקיטכיוו ןעוועג רַאֿפרעד זיא עטירד יד --

 רעזדנוא ןוֿפ םירֿבח יד רַאֿפ זיולב טינ ערעל ַא ןעוועג זיא סָאד לַײװ

 רימ .ןושמש ןקיטכעמ םעד רַאֿפ ,ןײלַא םיא רַאֿפ ךיוא רָאנ ,דנַײרֿפ

 ירַאֿפ ,סױא-טזַײװ ,טָאה רע סָאװ ,סניױזַא ןגעוו טנָאמרעד םיא ןבָאה

 רעייז זיא סָאװ ןוא --- טסּוװעג טינ טָאה רע סָאװ ןגעוו רעדָא ןסעג

 .ןעקנעדעג קידנעטש סע ןלָאז קלָאֿפ ץנַאג ןַײז ןוא רע זַא ,קיטכיוו

 ֿבגא -- טייקיניילק ַא ןוֿפ ןעז ןעמ ןעק .ןסעגרַאֿפ סע טָאה רע זַא
 יוטסקנעדעג יצ .ןסעגרַאֿפ טינ רעיש ןבָאה עלַא רימ רעכלעוו ןגעוו

 זדנוא וטסָאה החמׂש רעד ןוֿפ גָאט ןטשרע ןיא ךָאנ זַא ,ןושמש
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 ַא ןעמוקעגסױרַא זיא רעקוצרַאֿפ ַא ןוֿפ, :שינעטער ַא טלעטשעג

 ױעטצעל רעד זיא טנַײה ? ?סיז ןבילבעג זיא ןלַאטורב ַא ןוֿפ ,ַײרעשַאנ

 ,ךײשַאב םעד סייו ךיא ןוא ,שינעטער םעד ףיוא ןרעֿפטנע וצ גָאט

 יָצג זדנוא טָאה דנַײרֿפ רעקיניזֿפרַאש רעודנוא !לדַא רעשמיּתשילּפ

 וצ טקוקעגוצ ךיז טָאה רע .ןײלַא זדנוא ןגעוו שינעטער ַא טלעטש

 ןוֿפ רעדניק יד ןענַײז רימ שטָאכ זַא ,ןענוֿפעגסיױא סָאה ןוא זדנוא

 עקַאט ןעגַײז רימ .ןַײז וצ טרעו טינ רעבָא טע רימ ןענַײז ,רוּתֿפּכ

 ,אנוׂש ןטימ לַאטורב ןוא סרעּפַאכרַאֿפ ןוא סרעשרעה ןעוועג לָאמַא

 -שעיּפעצ ןוא קירעטיצ רימ ןענַײז -- רע טכַאדטַאב -- טציא רעבָא

 ,םעד רַאֿפ רָאנ ,ײרעשַאנ ַא רַאֿפ רָאנ ןגיוט רימ ןוא ןרָאװעג טעשט

 ןוֿפ ךעלקינייא-רוא יד ,םַאטש ןטסּוװַאבמוא ןַא ןוֿפ םינכש יד זַא

 ןלָאז ,רבדמ רעד ןיא סרעּפעלשמורַא ןוֿפ ןוא ןֿפַאלקש עקידמירצמ

 ןוֿפ ןבָאה האנה ןוא ןקוק ,ןרוּכיש ןעמוק זדנוא וצ ןעוו טינ ןעוו

 ענייש ערעזדנוא רעבַײוװ רַאֿפ ןעמענ ךיז רעדָא -- געט ערעזדנוא

 | | ! רעטכעט ןוא רעטסעווש

 ַא ןטירעגסױרַא לָאמ ַא טימ ךיז טָאה רעזדלעה רעטרעדנוה ןוֿפ

 שיט ןדעי ַײב םיגּפ רעדעי ,ןרָאצ ןקיטֿפיג ןוֿפ פירכ רעטקיטשרַאֿפ

 ךיז ןבָאה םינּפ ןדעי ףיוא ןוא ןענושמש וצ טיירדעגסיוא ךיז טָאה

 זַא נאז טלַאװעג טָאה ןושמש .גנוָארד ןוֿפ ןשטיינק טגיילעגסיוא

 טלעטשעגּפָא גנוגעװַאב ַא טימ טָאה רוּתכַא רעבָא ,ןגיל ַא זיא סָאד

 : עקינַײז ַײס ,םיא ַײס

 יצ ,ןעזועג ןיוש טסָאה .ןושמש ,ןעמוקַאב וטסָאה ערעל ןַײד --

 -יג יד טימ ךַײלגרַאֿפ ןיא ןרָאװעג טלטרעצרַאֿפ זיא טנגוי רעזדנוא

 ןוא .ערעל יד טָא ןעניז ןיא ןַײרַא ךיז םענ .טָאטש ןַײד ןוֿפ םירוב

 ךעלצינ זיא ייז ילס ,זדנוא ַײס .ךיוא סע טקנעדעג ,דנַײרֿפ ענַײמ ,ריא

 :טנייא ךָאנ ןוא .ןענּכ ןוֿפ ןרַאה יד ןענַײז סע רעוו ,ןעקנעדעג וצ

 רָאג ןבָאה רימ זַא ,זַײװַאב ַא זיא -- ָאד טייהנזעוונַא רעזדנוא ןיוש

 טימ סניסעצנירּפ ערעזדנוא ןוֿפ רענייא ןוֿפ הנותח רעד ןגעק טשינ |

 ןיא טָאה סָאד .הערצ רעקידהנכש רעד ןוֿפ סרעשרעה יד ןוֿפ םענייא

 ןוֿפ ןוא תרפ ןוֿפ גיניק םעד ךיוא :טריסַאּפ ךיוא ןטַײצ עטלַא יד
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 ןוֿפ ץנירּפ ַא רַאֿפ רעטכָאט ןַײז ןבעגוצּפָא ןעמוקעגסיוא זיא יָארט

 -רַאֿפ סָאד .ךעלצינ זיא סָאד .טנגעג רענעֿפרַאװעגרעטנוא ןַא רעייז

 ,ץניװָארּפ רענעֿפרָאװעגרעטנוא רעד טימ גנודניברַאֿפ יד טקרַאטש

 םענעֿפרָאװעגרעטנוא ןוֿפ טייקנבעגעגרעביא יד טקרַאטשרַאֿפ סָאד

 ,הנותח ןַײד ןקילגַאב רעטעג יד ןלָאז ןיז םעד ןיא .רַאה םוצ

 ןוֿפ ןצניװָארּפ עקיטֿפנוקוצ יד ןוֿפ ענייא ,ןד ןוֿפ טֿפוש וד ,ןושמש

 | ! דנַאל-םיּתשילּפ

 ןוֿפ ץנוק עשלװַײט עצנַאג יד .טצעזעגקעװַא ךיז רע טָאה ַאד

 טימ יו טָאה ףוס רעד סָאװ ,םעד ןיא ןענַאטשַאב זיא עדער רעד

 סױרַא ןלָאז םיּתשילּפ יד זַא ,רַאֿפעג עדעי ןעמונעגקעװַא טנַאה רעד

 וצ ךיז טיירג ןעוועג ייז ןענַײז רעִירֿפ טונימ ַא טימ .םילּכ יד ןוֿפ

 -נַײרַא ייז טָאה קיּפ רעטצעל סרוּתכַא רעבָא ,ןענושמש ףיוא ןֿפרַאװ

 ןיא ןרָאװעג ןצלָאמשעצ זיא ןרָאצ רעייז זַא ,דײרֿפ ַאזַא ןיא טכַארבעג

 ערעייז ןוֿפ ןעגנורּפשעגֿפױא ןענַײז ייז .רעטכעלעג ןוא ןעיירשעג-לבּוי

 יד טקירדעג םיא ןבָאה ,ןרוּתכַא טלגנירעגמורַא ןבָאה ייז ,רעטרע

 .עצײלּפ ןיא טּפַאלקעג ןוא טנעה

 ןוא רעש טכַארטעג ןוא ןייצ יד טקירדעגֿפױנוצ טָאה ןושמש

 ףרַאד ןעמ -- ָאי ?סָאװ .ךַײלג .ןָאט ךַײלג רע ףרַאד סעּפע .לענש

 ,טגערֿפעג רע טָאה שינעטער ַאזַא טינ ,תמא טינ זיא סָאד זַא ,ןגָאז

 ןגעו -- טייקינילק ַא ןגעו סעּפע שינעטער ַא טגערֿפעג טָאה רע

 זיא ןעד יצ רעבָא ...טרעּפמעל םענעלַאֿפעג ַא ןוא ןעניב ,קינָאה

 ןעמ .טייקינילק ַא רָאג ןיוש סָאר זיא טציא ?רקיע רעד סָאד

 ןַײז ןיא לָאמ עטשרע סָאד ךיוא רע טָאה םגרב יװ טקנוּפ ...ףרַאד

 ןבָאה ןעקנַאדעג ענַייז .קנַאדעג ןַײז ןוֿפ םעדָאֿפ םעד ןריױלרַאֿפ ןבעל

 .ךַאז רעד וצ טינ ץלַא ןוא ןעיירד ןביוהעגנָא דניוושעג סעּפע ךיז

 ןסיז םעד ןגעוו שטַײטסױא םעד ןעמונעג רוּתכַא סע טָאה ןענַאװ ןוֿפ

 סכעלנע סעּפע -- טנָאמרעד סעּפע ךיז טָאה ןושמש ?ןלַאטורב ןוא

 ...רַאונילא וצ ןגרָאמירֿפ םענעי ןיא טגָאזעג רע טָאה םעד וצ

 רַאֿפ ךַײלג ןוא ןגיוא יד ןבױהעגֿפױא וויטקניטסניא טָאה רע

 טסענ יד רעטניה ןענַאטשעג ןענַײז ייז .רעטסעווש עדייב ןעזרעד ךיז
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 רַאונילא .םיא ףיוא טקוקעג ןבָאה עדייב .טנעה יד ןיא ןגורק טימ

 סנושמש ןֿפָארטעג טָאה יז ןעוו .ןוחצנ ןוֿפ ןטכיולעג ןצנַאג ןיא טָאה

 :ןָאטעג יירשעג ַא ןוא טכַאלעגרעדנַאנוֿפ ךיז יז טָאה ,קילב

 זיולב טלייצרעד בָאה ךיא .טלייצרעד טינ ןרוּתכַא בָאה ךיא --

 רָאנ טלייצרעד בָאה ךיא ,רדמס ,תמא ! ריא ַײב גערֿפ .ןײלַא ןרדמס

 ? ןרוּתכַא --- ֹוד ןוא ,ןיילַא ריד

 ,ןעזרעד טָאה ןוא ןגיוא סּרדמס טימ טנגעגַאב ךיז רע טָאה ָאד

 טשרע וצ .קילב ןַײז רעטנוא קורדסיוא ריא ךיז טַײב זַײװכעלסיב יו

 -טזַײוװ .עקרעֿפיטש עטקידלושרַאֿפ ַא יו םיא ףיוא טקוקעג יז טָאה

 ןענַאטשרַאֿפ טינ םלוע ןצנַאג ןשיווצ טָאה ןיילַא יז רָאנ זַא ,סיוא

 ַא ץלַא זיא סָאד זַא ,טניימעג טָאה יז .ןעמוקעגרָאֿפ זיא סע סָאװ

 ןיא זיא ןושמש זַא ,רָאלק ןרָאװעג ריא זיא גנילצולּפ רעבָא .סַאּפש

 ןזָאלעגסױרַא ןוא ןּפיל יד טנֿפעעצ טָאה .ןוָאװעג ךיילב זיא יז .סעּכ

 -רַאֿפ ןיא רעדָא טעבעג ןיא יו ,טנעה יד ןבײהֿפױא םַײב גורק םעד

 ןושמש זַא ,ןענַאטשרַאֿפ יז טָאה םורַא עגר ַא ןיא רָאנ ןוא .גנוקידייט

 סעּפע זַא ,טלסײרטעגֿפױא ףיט זיא רע זַא ,סעּכ ןיא רָאנ טינ זיא
 -רַאֿפ טינ ןיוש ןָאק ןעמ סָאװ ,סכעלקערש ,סיורג טריטַאּפ טָאה

 ױזַא ןרָאװעג לָאמ ַא טימ ץלַא סע זיא ןענושמש רַאֿפ ןוא . . .ןטכיר

 יד ,ןגיל ַא טגָאזעג טָאה לדיימ ןייא .רעדיוורעד ןוא קיטליגכַײלג

 ךָאנ -- טָאררַאֿפ ,טײקשלַאֿפ ,ץומש ...ןבעגעגסױרַא טָאה עטייווצ

 וצ ָאד עלַא יי טימ ָאד זיא סָאװ ןגעװ ?ןענעקיײלּפָא סָאד סָאװ

 : | ! קעװַא ? ןהנעט

 : חוּכ ןצנַאג ןטימ ןָאטעג יירשעג ַא ןוא ןבױהעגֿפױא ךיז טָאה רע
 | ! סה --

 ,ןגילװש : טניימ סָאד ,טרָאװ בָארג ַא זיא סָאד

 -עגסױרַא עמיטש עכעלשטנעמרעביא ןַײז רע טָאה ןעוו ןטלעז

 יד .טציא ןָאטעג סע טָאה רע יװ טֿפַארק רעלוֿפ ַאזַא טימ טכַארב

 טינ רָאג לוק ַאזַא לָאמ ןייק ןבָאה עקידנזעװנָא יד ןוֿפ עטסרעמ

 זיא סע זַא ןלעטשרָאֿפ טנעקעג טינ רָאג ךיז ןבָאה ןוא ,טרעהעג

 ּפַאלק ַא טָאה יירשעגסיוא ןַײז ,עמיטש עכעלשטנעמ ַאזַא ןַארַאֿפ רָאג
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 ַא רַאֿפ וליֿפַא .לָאמ ַא טימ ןטַײז עלַא ןוֿפ יו ,טֿפול רעד ןיא ןָאטעג

 -רעביא טָאטש ןיא רע טָאה רעטַײװ ןוא זיוה סמגרב ןוֿפ טסרָאיװ

 ןבָאה סָאװ ,סרעטכעוו יד .ןומח ןקיטרָא םעד ןוֿפ למוט םעד ןסירעג

 עגר ַא ףיוא ךיז ןבָאה ,ענערָאבעגנַײא יד ןוֿפ עטסטלע יד ןגָאלשעג

 עקִיורמוא טימ ןוא ןשטַײב עקיד ענעבױהעגֿפױא טימ טלעטשעגּפָא

 ןרָאװעג ןגיװשטנַא ןענַײז ןטרָאג סמגרב ןיא ןוא ,ןגיוא ענעקָארשעצ

 ןלַאקַאש יד רָאנ .גנַאל ףיוא ןשטנעמ יד ןוא לַײװ ַא ףיוא לגיײֿפ יד

 ןעייר ייוצ ןיא ןוא רעטרע ערעיײיז ןוֿפ ןָאטעג ףרָאװ ַא ךיז ןבָאה

 ךיז ןבָאה עקירעביא עלַא ןענושמש רעטניה טלעטשעגקעװַא ךיז

 טינ .ּפעק יד טרעקעגמוא רָאנ ןבָאה ייז .ןָאטעג טינ ריר ןייק וליֿפַא

 -סיוא םעד ןיא ןעגנולקעגּפָא טָאה ןיילַא רענוד רעטרַאװרעדמוא רעד

 טליֿפעג ךיז טָאה יירשעגסיוא םעד ןיא :סעּפע ךָאנ רָאנ ,יירשעג

 רעטיירב לָאמ ייווצ ןעוועג ןענַײז סָאװ ,ןעלסקַא ענַײז ,סקווװ סנושמש

 רעקיד סגושמש .ןשטנעמ ןרעדנַא זיא סע ןכלעוו ןוֿפ ןעלסקַא יד יו

 יד ןוֿפ טױה רעקירָאה רעד רעטנוא ןלוקסומ-טינַארג ענַײז ,קרַאק

 ןקיזָאד םעד ןיא ןגעלעג זיא טלַאטשעג עצנַאג סנושמש -- טנעה

 ,רעכעלשטנעמרעביא רעד ןגעװ גנונָאמרעד ַא סעּפע .יירשעגסיוא

 ןיזמוא ןַא ןעוועג טלָאװ סע רעכלעוו ןענעק ,טֿפַארק רעשיטסַאטנַאֿפ

 ,טנַאה ַא ןבײהוצֿפױא

 ןטימ ןיא טגָאזעג קַיור ןושמש טָאה -- !הנמּת ,טנוזעג ?ַײז--

 טסַאג ַא רַאֿפ ןיוש ךימ ריא טעװ רעמ -- טייקליטש רעטיוט רעד

 ךימ טלָאז ריא זַא ,ּפָא טציא טגנעה ךַײא ןוֿפ .ןעז טינ טָאטש ןוֿפ

 -- ןענּכ רעביא ןקיטלעוװועג לָאז סע רעװ .אנוׂש ַא יו ןעזרעד טינ

 .רעטרעוו טימ טינ ןוא .החמׂש ַא ףיוא ןרעוו ןסָאלשַאב טינ טעוװ סָאד

 סרעַײא .ןצענערג יד רעביא ןײגרעדנַאנוֿפ ךיז רימ ןלעװ לַײוװרעד

 -ּפָא ךיא לעװ ,סנַײמ זיא סע סָאװ .סנַײמ זיא סנַײמ ןוא סרעַײא זיא

 סָא ןלעװ לעװ ךיא ןעוו ןוא ...ןעמוק טעװ טַײצ יד ןעוו ,ןעמענ

 ,ןלָאצַאב ךיא לעװ טעוװעג םעד .ןעמוקַאב ריא טעװ ,סרעַײא זיא סע

 ןיא ןעוועג רָאג זיא שינעטער ןַײמ .טליּפשרַאֿפ טינ םיא בָאה ךיא

 -עג טָאה ריא -- קיטכיװ טינ זיא סָאד רעבָא ,ערעדנַא ןַא ןצנַאג
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 ,"ןדָאש ןיא ןייג; רַאֿפ ןלָאצ ןומ ךיא ןוא לבלעק ןַײמ טימ טרעקַא

 טימ טֿפעהעג ןעלטנַאמ קיטַײרד ?טעוװעג רעד ןעוועג זיא סָאװ ןיא

 טעװ סָאד :ןלעֿפעג ךַײא ןלעוװ ייז ןוא .ןעמוקַאב ייז טעװ ריא ? דַײז

 -טסניק ענעגייא ערעַײא ןוֿפ רָאנ ,ערעזדנוא ןוֿפ טינ טעברַא יד ןַײז

 טינ טסלָאז :ץענערג ןיא קנעדעג ןוא -- הנמּת ,טנוזעג ַײז .סנירעל

 !ןטערטרעבירַא

 :רעװש םוצ טיירדעגסיוא ךיז טָאה רע

 טסיב וד -- טגָאזעג רע טָאה -- !םגרב ,טנוזעג ַײז לַײװרעד ---

 ;דלוש ןַײמ זיא סע .דלוש ןַײד טינ זיא סע ןוא שטנעמ רעטוג ַא

 !לחומ רימ ַײז

 ,טנעה יד טקערטשעגסיוא טָאה ,ֿפָאלעגוצ םיא וצ זיא רדמס

 ןַא ןוֿפ יו ,ןגָאלשעגּפָא ריא ןוֿפ ךיז טָאה רע .ןגָאז טלָאװעג סעּפע

 :ןיב רענעסעגעגנַײא

 רעבָא ליטש ןָאטעג גָאז ַא רע טָאה -- !רימ ןוֿפ קעװַא ---

 טלָאװעג ןוא ןרָאװעג טיור זיא טגרב .טרעהעג ןבָאה עלַא זַא ,רָאלק

 ַא םיא ךיז עקידנעניוו ַא טָאה רדמס רעבָא .ןדייר ןעמענ סעּפע

 ןעמונרַאֿפ ריא טימ ךיז טָאה רע ןוא ןצרַאה ןֿפױא ןָאטעג ףרָאװ

 רעד -- ריהי .םיא ךָאנ ןלַאקַאש יד ןוא קעװַא זיא ןושמש

 גַײֿפ רעקיטֿפַאז ַא טימ ךָאנ ,רעטצעל רעד -- ןּתשחנ ךָאנ רעטשרע

 ןעַײק ןטימ ןיא
 א

 רעשיטָאטש רעד רעטניה ןענַאטשעג ךיוא זיא זיוה סרוּתכַא

 געוו עמַאס םַײב ,וצ-ֿברעמ וצ ,טָאטש ןוֿפ רעטַײװ ךס ַא רָאנ ,טנַאװ

 .ןולקשַא ןייק

 רעטלַאהזיוה סרוּתכַא טָאה ,ןעניגַאב ןיא ,םורַא ןעצ גָאט ַא ןיא

 טָאה ,קַאּפ ןיא .קַאּפ םענעדנובעגנַײא-טוג ַא קינַאג ןֿפױא ןענוֿפעג

 ענױזַא ,ןעלטנַאמ ענעדַײז קיסַײרד ןעוועג ןענַײז ,ןזיוװעגסױרַא ךיז

 רעבָא ,ַײנ ןעוועג ןענַײז עלַא טינ .ֿבוט-םוי ןגָארט םיּתשילּפ יד סָאװ

 יייגעג םענַײֿפ ןוֿפ עלַא
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 עשמיּתשילּפ ןענַײז סָאד זַא ,ןעוועג טינ קֿפס ןייק זיא ןרוּתכַא יב -

 רעבָא .טעװעבַארַאב ּווצעגרע ןצעמע טָאה ןושמש זַא ןוא ןעלטנַאמ

 ןעמעוװו ןוא ּוװ טסוװרעד טינ ךיז רע טָאה טיוט ןעמַאס ןַײז זיב

 ןוֿפ טַײצ ןיא ,הררׂש ןקיטרָא ןַא ןוֿפ ץַאלַאּפ ַא ןיא ןולקשַא רעטניה

 טנװַא ןיא טעּפש ךיז טָאה ,טַײצלָאמ רענדַארַאּפ רעטכוזַאב-לוֿפ ַא

 -רעד ןבָאה ייז .ץיּפש רעד ןיא זיר ַא סימ עדנַאב ַא ןסירעגנַײרַא

 -עגסיוא ןוא ןגָאלשעצ ןבָאה ,ןֿפַאלקש ןוא סרעטכעוו עכעלטע טעגרה

 ,רוּפש ַא ןָא ןדנוװשרַאֿפ ןענַײז ןוא ,טסעג יד ןוא סָאבעלַאב םעד ןָאט

 םיטפוש יד ןופ ןטַײצ יד ןיא

 ,הערצ ןייק ךַײלג טרעקעגמוא ןושמש ךיז טָאה ןולקשַא ןוֿפ

 רע טָאה תואוֿבּת יד ןעמענּפָארַא ןכָאנ .טינש ןוֿפ טַײצ רעד וצ קיטכיר

 טָאה רע יװ ,ןעגנַאגעגקעװַא ןוא ןענּתשחנ ןוא ןריהי ןעמונעגטימ

 ערעייז ןכיײלגסיוא ןעז ןוא ןד טֿבש ןוֿפ רעֿפרעד יד ןכוזַאב ,טגָאזעגוצ
 ,םיכוסכיס

 ןוא גנע ןעוועג ןד ןוֿפ ןדָאב ןֿפױא עקַאט זיא ןתמא רעד ןיא
 טּפשמ ןד. .ןעַײרעגירק ליֿפ ױזַא ןעמוקעגרָאֿפ ןטרָאד ןענַײז רַאֿפרעד

 ףרָאד ןדעי ןיא .םיטֿבש עשינכש יד טָאּטשעג ןבָאה -- ?קלָאֿפ ןַײז

 טקורעגרעביא ןכש ןייא טָאה טכַאנ ַײב זַא ,הקולחמ ַא ןעוועג זיא

 רעדעי ףיוא .דלעֿפ ןַײז ןוֿפ ךעלקעלֿפ-ץענערג יד ןועדנַא םעד ַײב
 ןיא; ןעוועג זיא יז זַא ,גנוקידלושַאב ַא ןעוועג זיא וק רעטנעצ

 ,סרערעטיֿפ יד ןוֿפ םיאנוׂש ןעוועג םירעיוּפ יד ןענַײז ללכב ."ןדָאש

 ףרַאדע ,טגָאלקעג ךיז ייז ןבָאה ,"עדַאטס רעניילק ַא רַאֿפ וליֿפא,

 ץייו םעד ףיוא ןעייז לָאז ןעמ ןעװ זַא ,ןדָאב ליֿפ ױזַא ןבָאה ןעמ

 ןענַײז סע ."ףרָאד ןצנַאג ַא םעד ןוֿפ ןוַײּפש טנעקעג ןעמ טלָאװ --

 ןיא םידגב ענעלָאװ ןיא םענייא רַאֿפ ּוװ ,ןטנגעג ערעדנַא ןעוועג

 רַאֿפ ןוא ,טײלרעקַא ןשיווצ ןזַײװַאב וצ ךיז רַאֿפעג ַא ןעוועג רָאג

 ןוא .סרערעטיֿפ יד ןשיװצ -- דמעה םענעטנוַײל ַא ןיא םענייא

 טינ סייוו סָאװ ,רעדמערֿפ ַא טעשזדנַאלברַאֿפ וצניהַא טלָאװ סע ביוא

 ןעגַײז סָאװ ,םידגב ןגָארטעג טלָאװ רע ןוא האנׂש רעקיטרָא רעד ןוֿפ



 101 רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןיא

 ערעטיב ןטילעג רע טלָאװ ,לָאװ ןוֿפ יא ןוא ןַײל ןוֿפ יא טבעוועג
 יװַא ןעוועג טינ ךָאנ ןענַײז סרערעטיֿפ יד .םידדצ עדייב ןוֿפ תורצ
 -ייו ןעוועג ןענַײז ייז לַײװ ,רַאֿפרעד אמּתסמ -- טמיטשעג שיחצור
 יד ַײב רעבָא ,ןעמַאזוצ ןצעזַאב רענעטלעז ךיז ןגעלֿפ ייז ןוא רעקינ
 רעד ןיא ןענעגרהרעד וצ הריֿבע ןייק ןעוועג טינ סע זיא טַײלרעקַא
 | ,רערעטיֿפ ַא ליטש

 ףיוא ןולא ןיא טכַארבעג ןענושמש וצ ןעמ טָאה חצור רימ ַאזַא
 יד ןוא טַײז ןייא ןיא טלעטשעג סרערעטיֿפ יד ךיז ןבָאה ,הֿפיסַא רעד
 טָאה ןושמש .תונחמ עכעלטנַײֿפ ייווצ יו ,רעטייווצ ַא ןיא טַײלרעקַא
 :טגָאזעג ןוא ןָאטעג קוק ַא תונחמ עדייב יד ףיוא

 -סיוא ןעמעלַא ָאד ךיא לעװ ,געלשעג ַא ןבייהנָא ריא טעװ --
 | !תודע יד טֿפור .קידנבַײלקרעביא טיג ןענעגרה

 -מַא ךיז טָאה ,רעקַיור ַא ןוא רעטיובעג-טסעֿפ ַא ,רעדרעמ רעד
 יב : ןֿפורעג

 רעד םיא בָאה ךיא .ןבָאה טינ תודע םוש ןייק ףרַאד ןעמ --
 רע ןוא ,ריד ןלייצרעד םידש עקיזָאד יד יװ ױזַא עקַאט ,טעגרה
 ןטייווצ ַא ךָאנ לעװ ךיא ןוא -- סרערעטיֿפ יד ףיוא ןזיװעגנָא טָאה
 ןיײמ ןיא גיצ ַא ןּפַאכ לָאמ ַא ךָאנ לעװ ךיא בוא ,ןענעגרהרעד ךיוא
 .סרערעטיֿפ יד ןעגנערבמוא ןסייהעג טָאה ןײלַא טָאג .ןטרָאגנַײװװ

 ןיא רעבָא ,םעד ןגעוו לֿפײװצ ןַײז טקירדעגסיױא טָאה ןושמש
 סע זַא ,ּפעק יד טימ טלקַאשעגוצ ךס ַא ןבָאה טַײלרעקַא הנחמ רעד
 טָאה רעטקידלושַאב רעד ןוא ,טגָאז רערעקַא רעד סָאװ ,קיטכיר זיא
 ןענושמש טלייצרעד גנוגַײצרעביא רעטסקִיור ,רעטסֿפיט רעד טימ
 -ץטיֿפ םעד טעגרהרעד ןיק רערעקַא רעד טָאה לָאמַא יװ ,הׂשעמ יד
 ןעניק ףיוא ןביױהעגנָא ןבָאה רעכעטסַאּפ ערעדנַא יד ןוא ,ןעלֿבה רער
 טָאה סָאװ ,ךלמ ַא טקישעג ןײלַא טָאג טָאה טלָאמעד רעבָא : געיעג ַא
 -קעװַא טסעּפ יד טעװ רערעקַא ןטעגרהרעד ןדעי רַאֿפ זַא ,ןדלָאמעג
 סָאװ ,ןעניק ןרירנָא ןלעװ ייז ביוא ,ןוא סרערעטיֿפ יד ןוֿפ ןביז ןגייל
 ןוא ןביז ןברַאטש ןיילַא םיא רַאֿפ ןלעוװ ,ךַאז עטוג ַאזַא ןָאטעג טָאה
 .סרערעטיֿפ קיצעביז
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 ןלָאז ייז ןטעגרהרעד ןוֿפ החּפשמ רעד טגײלעגרָאֿפ טָאה ןושמש

 ןעמענ ןלָאז ייז רעדָא ,ןקידלוש םעד ןענײטשרַאֿפ רעדָא : ןבַיײלקסיוא

 טימ ןטלַאהעג הצע ןַא ךיז טָאה ןוז רעטסטלע רעד .טלעגֿפױקסיױא

 טינ ידּכ ,טלעגֿפױקסױא ףיוא טמיטשעגנַײא טָאה ןוא עקינַײז יד

 | ,המקנ עקיטולב ןייק ןטלַאהוצנָא

 קידתונשקע טָאה --- !טלעגֿפױקסיױא ןייק ןבעג טשינ לעװ ךיא ---

 םעד טָא ןזַײּפש וצ ןטָאברַאֿפ טָאה טָאג -- חצור רעד ןֿפורעגסיױא

 .קירעשייה

 -עצ יז טָאה ןוא טנַאה עטכער ןַײז ןָאטעג םענ ַא טָאה ןושמש

 ךיז טונימ עכעלטע טָאה ןעניק ןוֿפ רערערַאֿפ רעד .טקירדעגֿפױנ

 קיטייוו ןוֿפ ןעירשעג ןוא טלדיזעג ךיז טָאה ,גנַאלש ַא יו טלקיוועג

 :טצכערקעגסױרַא ףוס םוצ ןוא

 טימ ןטלָאשרַאֿפ ןַײז ריא טלָאז .טלעגֿפױקסיױא ןבעג לעװ ךיא --

 ! ןעמַאזוצ טֿפוש רעַײא

 ץרח ריאמ

 ןושמש יוװ טינ

 "?ןדמַאז ףיא רענײטש יד טלָאמ טַײצ יד; לקיצ ןופ

 ,ןזעוועג קרַאטש ךיא ןיב ןושמש יװ טינ = |
 ,דנילב רעטציא ךיא ןיב ןושמש יװ טינ
 ןסירעגסיױרַא דנַײֿפ יד ןוֿפ ךיז בָאה'כ
 : דניצַא ךיז ךיא טעב ןושמש יװ ןוא

 ןַײז ַײרֿפ םעד וצ חוּכ לסיב ַא ביג

 ,סונעג ףיוא רימ טֿפַארק לסיב ַא קנעש

 ,ןוַײא ןוא לָאטש ןושמש יו טינ ךָאד ןיב'כ

 .סוֿפ ןטימ ןטערטעצ גנַאלש ַא לָאז'כ
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 שעַאוהי

 ןטולב ענַײמ ןיא גנַאלש ַא ךָאד ךיא גָארט

 ,טסורב ןיא רימ ַײב טֿפיג טימ טַײּפש יז ןוא

 ןטוּפיליל דנַאב עצנַאג ַא ןוא

 ,טסול טימ טֿפיג םעד טולב ןטימ ןגיוו

 ןליוו ןַײז טַײרש רע ןוא טנָאמ רעדעי

 ,קרַאמ ןעיסָא ןַא יו תולוק טימ סיוא
 ,ןליטשוצנַײא ייז טֿפַארק לסיב ַא ביג
 ,קרַאטש ךָאר ןַײז ךיא ליוו ןושמש יוװ טינ

176 

 רעטכָאט סחתפי

 לארשי תונב הנכלת המימי םימימ
 .הנשב םימי תעברַא ידעלגה חתפי תבל תונתל

 'נ ,אי םיטפוש

 ,גרַאב רעטסיוו ,רעכיוה ַא ָאד זיא'ס

 ,םיא ףיוא טגיל הללק ַא

 ,טינ לזערג ןייק םיא ףיוא טעז ןעמ

 ,םיטשלגייֿפ ןייק טרעה ןעמ

 ,םוטש ןעייטש ןזדלעֿפ עטלַאק רָאנ

 ,ךַארּפש ַא ןָא ןזיר יו

 ,ייגש ןוא טניוו ךרוד .,סיױא-רָאי ןַײא-רָאי

 .ךַארקרענוד ןוא ץילב ךרוד

 ,גרַאב ןטסיװ ןטלַאק םענעי ףיוא

 ,גנַאב טרעוו ןכעלטיא ּוװ

 טױבעגֿפױא רֿבק ַא טייטש טרָאד

 .גנַאל ןרָאי ,ןרָאי ןוֿפ
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 ,דניק סָאד טֿפָאלש רֿבק םעד ןיא ןוא

 -- םולב עטסנעש סלארׂשי

 דנַאל ריא רַאֿפ רעֿפּפָא םוצ טכַארבעג

 .םור סרעטָאֿפ ריא רַאֿפ ןוא

 ,ָאד סחּתֿפי רעטכָאט יד טור סע

 ,טַײװ ןשטנעמ עלַא ןוֿפ

 רָאי ןדעי ןיא טרעוו געט ריֿפ רָאנ

 ...טיײקמַאזנייא יד טרעטשעג

 ןָא רעטכעט סדעלג ןעמוק ןַאד

 גנַאזעג ןקיר'יורט טימ

 ּפָא-ןביג ןזדלעֿפ עלַא ןוא

 .גנַאלקרעדיװ ןּפמוד ַא

 גנַאל ןגָאלק ייז ,ךיוה ןגָאלק ייז

 ,ץנַארק ַא טרָאד ןגייל ןוא

 גרַאב ןעמוטש םעד ףיוא ןצנַאט ןוא

 .ץנַאט-רֿבק ןטסיוװ ַא

 יז ךיז טכַאד ,ןעגניז ייז יוװ ןוא

 טימ ענייא ךָאנ טגניז סע

 יז ןשיווצ עטיוט יד טצנַאט'ס ןוא

 ,טירט ערַאבטכיזמוא טימ

 םולבנעזָאר ןימינב

 ! ךלמ ַא ודנוא בינ
 'ה ,א לאומש

 .ןרָאי עטוג ,ליטש ןוא ליֿפ

 ,ןדירֿפוצ ,טַאז ,ךעלקילג ,קָיור

 ירעשרעהנגייא ,עדמערֿפ ןוֿפ ַײרֿפ
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 ןדיי יד טבעלעג ןַאד ןבָאה
 ,ןטַײצ עטלַא ,עטלַא יד ןיא
 ,רעדלעֿפ סנויצ עַײרֿפ יד ףיוא

 ,רעסַאװ ןרָאלק סנדרי םעד ַײב

 -- רעדלעוו עלַא סנונֿבל ןיא

 ,לדניזעג ןייא ןיא יו עלַא

 ,ןעמַאמ ןייא ַײב רעטסעוװש ,רעדירב

 ,טײהַײרֿפ ,טײהַײרט ,עביל טימ לוֿפ

 .ןעמַאזוצ טניווועג ייז ןבָאה

 ,לאומש רעגולק ,רעטלַא רעד ןוא

 ,החּפשמ רעד ןוֿפ עדייז ַא יו

 ,תוצע עטוג ןבעג ייז טגעלֿפ

 ,הכרב ןַײז ַײרֿפ ןעקנעש ייז טגעלֿפ

 ,לאומש איֿבנ רעטלַא רעד טָא

 ןרָאי עגנוי ענַײז ןוֿפ סָאװ

 ןענַײװ ןייק טָאה ןעקנורטעג טינ

 ,ןרָאשעגּפָא טינ רָאה יד ןוא

 ןענרעל וצ ךיז דימּת טָאה סָאװ

 ןבעגעגּפָא תומכח עלַא

 תמא רַאֿפ ןעוועג טיירג זיא סָאװ

 .י.ןבעל ןַײז טימ ךיז ןרעֿפּפָא

 ןענַײז ייז סָאװ ,רעדניק ֿבקעי

 ןרָאװעג טַײרֿפַאב גנַאל טינ טשרע

 ,םירצמ ןוֿפ תולג םעד ןוֿפ

 ןרָאי עגנַאל ןבָאה ייז ּוװ

 ןעיוב ,ןטענק ןיא טכַארברַאֿפ טרָאד

 -- ןדימַאריּפ ,רעזַײה ,סמערוט

 ,ןֿפַאלקש עטסיוו .ןעד ייז ןענעק
 ? ןדירֿפוצ ןַײז טײהַײרֿפ רעד ןוֿפ
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 ,ןטייק יד טביל סָאװ ,ףַאלקש םעד ייוו

 !ןרָאבעג רע זיא ייז ןיא סָאװ

 ןדלָאג ַא רַאֿפ סָאװ ,םעד ףיוא ךולֿפ

 !ןרָאװעג ףַאלקש ַא רע זיא טייק

 ןעמַאזוצ ךיז ןבָאה סע ןוא

 לאומש איֿבנ ןטלַא םעד ַײב

 ןדִיי עלַא ןבילקעגֿפױא

 . :ןדירֿפוצמוא ןוא טגערעגֿפױא

 ,ךלמ ַא ביג ,לאומש ,זדנוא ביג;

 - ןריֿפ ,ןשרעהַאב זדנוא לָאז רע
 ,ךלמ ַא ביג !תומחלמ ףיוא

 "!ןריגער זדנוא רעביא לָאז רע

 ןטלַא םעד זיא ןרָאװעג סַאלב

 .ךעלײרֿפ טינ זיא'ס :םינּפ טאיבנ

 -- ןעירשעגסיוא רע טָאה -- ! רעדניק;

 ! ךלמ ַא ךַײא ךיא לעװ ןבעג

 ,רעירֿפ ןסיוו רעבָא טלָאז ריא

 רעדניק ערעַײא :ןשטנעמ-ןרַאנ

 ,ןגָאװ ןַײז ןיא ןענַאּפש רע טעוו
 ! רעדניר יד יװ ןבַײרט ייז טעוװו

 ,ןֿפַאלקש ז עמוד ,ךלמ רעַײא

 ; עכָאס ןיא ןייג ןטיינ ךַײא טעו
 ןזומ ריא טעװ רעדלעֿפ ענַײז

 :החּפשמ עדעי -- ןטעברַאַאב

 רעטכעט עביל ,ענייש ער'ַײא

 ;ןצינ ןוומ רָאנ ,םיא ןלעוװו

 .ןיטעיטשצכיטריוואטיאפשיוצפ דזנאפאארשיזיא: סלי

 ,פעק צעטּפַאטשראפ ,עשירַאנ :
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 ,ןכָאק ,ןקַאב ,ןטָארב ,ןעלגערּפ

 "! ןצוּפ ןרעק ,ןשַאװ ,ןעיינ

 / . == רעבירַא ליֿפ ןענַײז ןרָאי
 -- ןבָארגַאב גנַאל ןיוש טגיל לאומש
 ,קידנעטש ןעמ טרעה רעטרעוו ענַײז
 .ןגָאז דימּת יז טלָאװ רע יו
 ,ןדִיי ןבָאה לָאמ ןייא טינ ןוא

 . רעטיב ייז זיא ןזעוועג ןעוו
 טעברַא סהמלש ,סלואש רעטנוא
 ; רעטיר עטכַײֿפ סמעֿבחר ןוא
 ,ןדִיי ןבָאה לָאמ ןייא טינ ןוא

 ,ןרעוש ַא ךָאי ןדעי רעטנוא
 רעטרעוו סלאומש ןיא טנָאמרעד ךיז
 .ייןרערט ןכַײט ןסָאגרַאֿפ ןוא

 ןץיטשפָאה דוד

 לארׂשי ןוֿפ ךלמ רעטצעל רעד | לואש
 רעדליב 2 ןיא עמעָאּפ עשיטַאמַארד

 "ךלמה טפשעמ םהל תדגהו,
 ח ,יא לאומש

 | ןענַאזרעּפ

 ןקז רעט1 י לאומש
 ןקז רעט2 לואש

 ןקז רעט2 | ֿבָאוי
 , 0 יז םלאומ .

 הרֿבח סלאוי ןוֿפ רוחב ַא : ינ היֿבַא

 רָאכ ןוֿפ רוחב ַא דוד
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 קלָאֿפ ןוֿפ דיי ַא ֿברוקמ רעט1
 םילּכ-אׂשונ רעד | ֿברוקמ רעט2
 ךעלדיימ ןוֿפ רָאכ הֿפשכמ
 ךעלגנִיי ןוֿפ רָאכ חילש רעט1
 ןטַאדלָאס חילש רעט2
 סרעטכעוו טכענק

 דליב טשרע

 ףיוא טרַאװ ,קלָאפ סָאד טפור םורַא .הלש-ןכשמ ןרַאפ ץַאלּפ א : ענעצס
 ַא ךיז טרעה ןטַײװ ןופ .ןסעומש ,ןעמַאוצ ןציז םינקז יד .ץנַאס

 : גנאזעג ךעליירפ

 ךיור ןֿפײר טימ לָאט ןוֿפ ,גרַאב ןוֿפ
 --- ביורט רעד טקעדַאב ,גנַאלקעגדלָאג ןייא
 ךיוה ןיא ,לָאט ןיא לָאטש ןוֿפ ףרַאש ףיוא
 ! ביולק ןוא דַײנש ייג | ,גנַאז רעד טרַאװ ןיוש

 ,רעדלעֿפ יד ףיוא ןיוש ץייוו יד טֿפַײר סע -- ןקז רעטשרע
 -- טינש ןוֿפ ,עקיטכיל יד ,טַײצ יד טייג סע
 ,ןונמע-ינב יד ,אנוׂש רעַײנ ַא ןד-טמוק
 .תואלחנ ערעזדנוא ֿבורח טכַאמ ןוא

 ןיז סלאומש ןציז עֿבש-ראב ןיא -- ןקז רעטײוװוצ
 ןגעמרַאֿפ םענעגייא ןוֿפ רָאנ ןטכַארט ןוא

 !ןיז סלאומש ,ָאי -- ןקז רעטירד
 סרענירטַאב טימ ךיז ייז ןבָאה טֿפעהַאב
 ! קלָאֿפ םעד ןוֿפ

 ,דחוש ןעמענ ,ץעזעג סָאד ןעמירקרַאֿפ

 !לארׂשי ןיא טּפשמ ןייק ָאטינ -- ןקז רעטשרע

 ,זדנוא רעביא רעריֿפ ןייק ָאטינ

 למיה ןטימ ןיא ןיוש זיא ןוז יד -- ןקז רעטייווצ
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 טינ ןעמוק ךָאנ ערעזדנוא רעטכעט ןוא

 ,ץנַאט םוצ גרעב ןוֿפ

 ,הדוהי ןיא החמׂש ןייק ָאטינ -- ןקז רעטירד

 ;טכערמוא טרעיול ןיוש ריט רעדעי ַײב

 טקעדַאב ןרעיילש-רעיורט טימ

 ,ךעלדיימ ןוֿפ ץנעט יד

 רַאֿפ זיא סָאװ ןוא :םינקז יד ןשיוצ ןוֿפ ףױא-טיײטש - לואש

 ! רעדנּוװ ַא זדנוא
 .ןומע ינב יד ןעייג'ס

 טנַאה עקרַאטש ַא טריֿפ יז

 ,ןטבלַאזעג ַא םענייא ןוֿפ

 ?רעריֿפ רעזדנוא ןוא

 ? וע זיא ּוװ ,ןָא םיא טֿפור

 םיאיֿבנ יד ןציז עליטש ןטלעצ ןיא

 ,טרַאװ רעוו ןצענערג ףיוא טרָאד ןוא

 אנוש ןגעק טרָאד טייטש רעוו

 ? טכַאלש ןוֿפ ןַאלּפ ןֿפױא

 .טכערעג ,טכערעג -- םינקז

 רעגנוי רעד טָא זיא רעװ -- ןקז רעטשרע
 ענעגױװעגּפָא רעטרעוו טימ

 ? דנַאטשרַאֿפ טלַא ןוֿפ

 .?טלַאטש ַארַא'ס ,סקווװ ַארַא'ס
 ,שיק ןוֿפ ןוז רעד ,לואש זיא'ס -- ןקז רעטייווצ

 ,ןימינב ןוֿפ רוביג ַא

 ,ןימינב ןוֿפ רוביג רעד טכערעג ,טכערעג -- םינקז

 ,טכערעג ,טכערעג

 ןלאוי טימ היבַא ןָא ןעמוק'ס .,ןטיימורט ךיז ןרעה'ס
 .טַײל עגנוי הרֿבח ַא ײז טײמ

 ,היֿבַא ןוא לאוי ןעמוק סָאד -- ןקז רעטשרע

 .ענעברָאדרַאֿפ יד ,רעדניק סלאומש ןטלַא םעד
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 ,םינקז ןוֿפ טינ דוֿבּכ ןייק טמוק ייז

 ,קלָאֿפ ןוֿפ טינ דוֿבּכ ןייק טמוק ייז

 | ,טינ טמוק ,טינ טמוק -- םינקז

 .עקידנעמוקנָא יד ןֿפ טַײז רעד ןיא טינ ךיז ןרעק םינקז יד

 ! םינקז ערעזדנוא ףיוא טיג קוק ַא טָא -- רוחב רעטיײשרַאפ ַא

 | .םענייק טינ ןיוש ןסירגַאב ייז

 .טרעלק'מ .טציז'מ .קעב עטלַא

 .דרעב יד רָאנ טרעטֿפול'מ

 ,דרעב יד רָאנ טרעטֿפול'מ ,ַאכ ,ַאכ ,ַאכ -- םירוחב יד

 .ַאכ ,ַאכ .ַאב

 טציא ןעור ריא טמוק סָאד :יז וצ וצ-טיײג - ןקז רעטשרע

 ,קלָאֿפ סָאד ןטּפשמ ןוֿפ ,ערעווש טעברַא ןוֿפ

 | -- טוג ,טּפשמעג טוג

 .טולב ןוא שיײלֿפ סלאומש
 ּפָאק ןטימ טלקָאש .טבױרַאב קלָאֿפ ןגייא סָאד

 .ןרָאצ סטָאג זדנוא ףיוא טייג'ס

 ןעקַארק ןבָאר עטלַא -- היבַא
 ...ןרָאי עטלַא ףיוא ,ּפעק ערעייז ףיוא

 !ןבָאר עטלַא .ַאכ ,ַאכ ,ַאכ -- םירוחב יד

 !ַאכ ,ַאכ ,ַאכ ןרָאי עטלַא ףיוא ,ַאכ ,ַאכ ,ַאכ

 !דנַאש ןוא טָאּפש -- ןקז רעטשרע

 ,טנַאװ ַײב ,ןרעיוט ַײב זיא אנוש רעד

 ,דנַאש ןוא טָאּפש

 ,טנַײה החמׂש ַא זיא'ס ,רעטלַא -- לאוי

 ,דנַײרֿפ עטלַא ענַײד וצ ייג

 ,דייר עטלַא טימ ןָא טרָאד ךיז קיטעז

 !דײרֿפ רעגנוי וצ ,ץנעט עגנוי וצ --- רימ ןוא |

 :ןעגניז ייז .ךעלדיימ ןוא ךעלגנַי ןוֿפ רָאכ רעד ןָא-טמוק'ס
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 ךיור ןֿפיײר טימ לָאט ןוֿפ ,גרַאב ןוֿפ

 ,ביורט םעד טקעדַאב ,גנַאלקעגדלָאג ןייא

 ךיוה ןיא ,לָאט ןיא לָאטש ןוֿפ ףרַאש ףיוא

 ..,!ביולק ןֹוא דילנש ייג ,גנַאז רעד טרַאװ ןיוש

 ,זיױורַאּפ ןצנַאט ןא ךעלדיימ יד ןַײא-ךדַאל ךעלגנַײ יד

 ןטַײשרַאֿפ סהיבא ןשיווצ רַאֿפ סעפע טמוק הׂשעמ-תעב

 ,רָאכ וֿפ רוחב ַא טימ רֿבח

 ,ןרָאװעג טרעהעג סָאד זיא ּוװ :טַײרש -- רַאכ ןופ רוחב

 !כַײלג עלַא ןענַײז ָאד

 ,ןעשעג זיא סָאװ :ןיהַא טֿפױל -- םלוע רעד
 .י.?ןעשעג זיא סָאװ

 !טקידײלַאב ךימ לדיימ ןַײמ טָאה סע -- רָאכ ןופ רזזב

 !רעװ ?רעװ -- םלוע רעד
 ,רעד-ָא-טָא -- רַאכ ןופ רוחב

 םוא ךיז טיירד רע ,טניימ רע

 טֿפוש םעד םורַא

 .רקֿפה רעטציא םיא ץלַא ןיוש ָאד זיא

 רענייא וד ,ךיא -- טילעגנוי עטײשרַאפ יד
 .רעוועג טימ ךיז ןֿפרַאװ ייז

 ןיא ,םָארטש ןטימ ןיא :םינקז יד טימ וצרעהַא טײג -- לואש

 ! גָאט ַאזַא
 ,טכערמוא ןַא ןייגַאב

 !טֿפוש רעד ? םיא טקעדַאב רעוו ןוא

 .טעברא רעייז זיא סָאד טָא

 .לארׂשי ןיא טּפשמ ןייק ָאטינ -- ןקז רעטשרע

 .דרעֿפ א ףיוא זילש ַא ןַא-טמוק'ס .ןטיימורט ךיז ןרעה'ס

 עֿבושח םינקז ,ךײא ףלעה טָאג -- חילש רעד

 ,הדוהי ןוֿפ רעטכעט ןוא ןיז עַײרֿפ ךַײא ןוא

 ,דײרֿפ רעַײא ןרעטש ָאד לעװ ךיא

 רעַײֿפ ןוא דרעווש ּוװ ,טרָאד ןוֿפ םוק ךיא
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 .עשידִיי רעדלעֿפ ףיוא םוא-ןענַאּפש

 טינ ןרעה רימ

 ,רעכעלײרֿפ טעברַא ןוֿפ לוק ןייק

 ערעזדנוא תואלחנ יד

 רָאי סקיטנַײה ןסייוו טינ

 ,גנַאזעגטינש ןוֿפ

 רענייק ןוא טמוק אנוש רעד

 .ןגעקטנַא ךיז ןלעטש טינ ןעק

 ! ךָארב ַא ,ייוו ,ָא -- תולוק
 ,רעקלעֿפ עלַא יוװ ,ןַײז ןֿפרַאד רימ

 ! רימ ןליוו ךלמ ַא

 ,ןַײז ךלמ ַא זדנוא רעביא לָאז

 ןטּפשמ זדנוא רע זָאל

 !תומחלמ ערעזדנוא ןריֿפ ןוא

 ?לאומש לאומש ,לאומש זיאּווװ

 !ןבלַאז רע לָאז ךלמ ַא

 ,ייֵז ךיז טסולג ךלמ ַא -- קלָאפ ןופ רענייא
 .ןקַאנ-ןוא-זדלַאה ףיוא גנירג-וצ ייז זיא'ס

 ? לאומש זיא ּוװ ,ךלמ ַא ,ךלמ ַא -- עֶלַא

 ןלַאע ןטיימורט .ןקאומוש וצ ןייג ךיז ןזָאל עלַא

 עשז-טרעה ? ךלמ ַא טליוו ריא .ןּכשמ ןוֿפ סיױרַא-טייג -- לאומש

 ! סיוא

 ,םענַײז טּפשמ םעד ךַײא ןגָאז רעִירֿפַא לעװ ךיא

 ,ןסיוו עשזי-טַײז ,ריא טליװ ךלמ ַא

 ,ךלמ רעד ןגינעק טעװ ךַײא רעביא יו

 ,רעדלעֿפ יד ןעמענקעװַא ךַײא ַײב טעוו רע

 / ,רענטרעג-טרעבלייא ןוא ןַײװ עטסעב יד
 ,רעניד ענַײז ןעקנעשַאב ייז טימ טעװ ןוא

 ןבַײלק ןוא טינש רעַײא ןוֿפ

 ןעמענ לטנעצ ַא רע טעוװו
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 ןקעה ןב קרמוא 3 + טרעֶזיו טוה ןינ ןייז פרעה נא טו יישר
 ףעכ טייהרכינ ןיינמווו רֹונָנ ןייג -* טרינ רר ןיארע טפוא אוו

 ; ןתט לרוא טֿכענ איינשעע ןטֿכעגק ןניינטפ/'ה לע -ןא?ןאיכ
 ויש ןו ונ ןכורד -  ן4 ךוכ אינרו רדדיוו ןדכע טנאיכ ןאק אבו ןיינ
 סוני שי טו ןֿפווהיװגנוא טוה רע  ןאק ןרנעובטינ שע ןא ןעוו

 : טוטשית רוכוה םוא דניונ לגנוא ןבע) לוב גכוא טוה כוו - טוכ
 שגוז רע טוה 4 ןוט ןיז ליניוומוא טנריוג לד טוא ןיא וה

 ןיינ ןטשייז וא ןטפור ןאכדרו ןיא כי ןעוו - ןוזיו ןדנייו ןלגכו ן}ייוז ןייפ
 : טוכ לאנוא שיוא טו ר ןֿפווה; שוא רע טוה אג טוב

 ךוי לאואָׂש ךוב עד ןוב ֹײ ןנניז וכ רעוו שענ ןגייווש ךךיא ןיוז ןוצ רד
 טגה לינז שור איטיו) איניינ ךרוד רבתי ע}) איש = - וו קז ךיוא

  ןוז ןטיוכ ןגייק ןיא תֹונ קעעד ןיז שגוא ?עוו רעד - וו
 ןיכיוק ן'י ןעֶנְכ אנו ןכעד ןיא * שא ןארׂשִי אד ןטייב ןבזעז ןעד ןיא
 םטנוא * טננָו יָזִמ שוורעד !ודג זתוֿב ןייא שווׁשַע וו לֵאָרְׁשִי בטנוא

 :טנ} מעד ןיא לטכיכןייא לע שוו ןתַרׂשִי א |
 ןעְכידנאז קעד יא יש הָויִׁש טטש רעד ןיא !ורָנ ןהוכ ,ןיבועו רע"ז
 שט} יי ויזמוװ ביירש רע רעה מרוטוע טנידרע - שאו ןיניוק ייק
 שווטייהׂשוב !אטשעב שדי א רע י טייריברע שווטשגיד

 : טײ) מי
 שיה רער נו ןייא -+ טאטש לעד ןיא הַר ו ןטייב ןבנעז ןיא שא ןוכ
 ןכנייג 13 טה הָנְחֲא ןאא ןיבלעז לעד * טו ןארא איד טֿכא 2עד הָנְ

 -./ :םייװייומוכץּונג הָניִנְפ נא הנה - ביי
 ימי יי הָנְוא עא ריז טנוק יד = - ןוטי) אוו טוא ןוׂש שאוו ייד הָנְמ
 שויה 5 : יו ןבירטיושע 2 = סור דג ןייז שוו רע * ןוה ליע טי

 : ניק |היג הָניִנְפ ןעאלטנ} יא טי

 לַאֿב טינ ריוו טנוקרע + ןא} רעה קניינ ןיוא איניוׂש לדנואוו איד הָצֵה
 "אינ ןוט) לע טה הָניִנְפ בייוו ןייז רריוו * ןאט ךונ טכאג רדיו ןׂשִעָנ

 ' 181 ןעוו הָנֲה כבי)רע טה ךונעד

 בה {1+
 לאומש רפס ןופ טסקעט טַײז עט1 יד
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 ,טכענק ענַײז רַאֿפ

 ןרַאה ךַיײא ןלעטשקעװַא טעװ רע

 ;רעקיצֿפוֿפ רעביא ןוא רעטנזיוט רעביא ןוא

 ןיז יד ןעמענקעװַא ךַײא ַײב טעװ רע

 ןענַאּפש וצ סעטערַאק ענַײז ןיא

 ;ןֿפױל וצ ןגעװטַײר ענַײז רַאֿפ

 רעקַא ןַײז ןרעקַא ןלעו ייז
 טינש ןַײז ייז ןלעװ ןדַײנש ןוא

 ןיז-ילּכ םיא ןטיירג ןוא

 ,המחלמ ןוֿפ םילּכ ןטיירג ןוא

 רעטכעט יד ןעמענקעווא ךַײא ַײב טעװ רע

 ,סניכעק רַאֿפ ךיז ןֿכַאמ ייז טעוו ןוא

 ; ןקַאב ןוא םיא ןעלגערּפ ןלעװ ייז

 ערעַײא רעדניר ןוֿפ ,ףָאש ןוֿפ

 ףעמענ לטנעצ ַא רע טעוו

 !טקנעדעג

 ,דניר ןוא ףָאש טימ

 -- דניק ןוא בַײל טימ

 ,טכענקרַאֿפ ןַײז םיא טעװ ריא

 ...!טכענקרַאֿפ

 ...!רעקלעֿפ עלַא יװ ,ךלמ ַא ,ןיינ -- תולוק
 ?רעוו ,ךלמ זיא רעוו

 ,שיק ןוֿפ ןוז רעד לואש

 ,ןימינב ןוֿפ רוביג רעד

 ,סקּוװ ןַײז ,טלַאטש ןַײז

 .טנַאה עקרַאטש ןַײז

 !לואש ךלמ רעד ,לואש ךלמ רעד ,לואש ןבעל לָאז

 .עארב ןלואש טימ ּףפָא טייג קלָאֿפ סָאד ,ןלַאש ןטיימורט

 .טליּפש קיזמ

 גנַאהרָאפ
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 דליב טייווצ

 ןַײז .ץַאלּפ ןפיוא רעגַאל א .עובלג גרַאב םעד ףיוא טלעצעג סלואש

 עקינײא ךיז ןועה'ס .םירמוש עטרעוװילגרַאפ ןעייטש םורָא .לוטש

 ,םיברוקמ

 .י.ךלמ םעד קיטעמוא רעדיוו זיאס -- ברוקמ רעטשרע

 ןעור טינ טזָאל םיא טסַײג רעזייב רעד

 .ךעלײרֿפ ןוא קידרעטנומ ןטכענ טשרע

 .תונוחצנ סנתנוי םיא טביולעג בָאה'כ יו ,טרעהעג

 ,דייר יד רַאֿפ ךימ טקנעשַאב טנַאה רעלוֿפ טימ

 ,טסיב םכח ַא -- ברוקמ רעטייווצ

 .געוו ַא ךיז דימּת וטסניֿפעג ץרַאה סכלמ םוצ

 .ןעמוקַאב טינ ןסיב ןייק גנַאל ןיוש ךיא ןוא

 .טגערעגֿפױא זיא קלָאֿפ סָאד -- ברוקמ רעטשרע

 ,םנוש ןיא זיא אנוׂש רע

 . טֿפרַאדַאב טלָאװ ךלמ רעד

 םוטעמוא ןזַײװ ךיז ץנַאלג ןצנַאג ןיא

 .טימעג םענעלַאֿפעג סקלָאֿפ םעד ןרעטנומ ןוא

 -- טינ זַא

 ףוס ַא ןיוש ןגרָאמ זיא

 .הלשממ רעזדנוא וצ

 ,רעליּפש רעד ןיוש רע טמוק ןעו -- ברוקמ רעטייווצ

 .ישי ןוֿפ ןוז רעגנוי רעד

 ,טקישעג טנַײה חילש ַא בָאה ךיא

 עֿפרַאה ןַײז טימ טציא רע לָאז

 .ןבַײרטרַאֿפ טסַײג ןזייב םעד

 ,ישי ןוֿפ ןוז רעגנוי רעד ,ָא -- ברוקמ רעטשרע

 ,יּתשילּפ םעד טיוטעג טָאה סָאװ

 ,תילג ןקידארומ םעד

 ,..קלָאֿפ סָאד טַײרֿפַאב
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 ןעגנוזעג סנירעליּפש יד םיא ןבָאה סָאד

 ,.ךלמ םעד ןוֿפ לואש ןוֿפ טביולעג םיא רעכעה ןוא

 ...לואש ךלמ רעד ,גונעג ןוֿפרעד טדַײל רע -- ברוקמ רעטייווצ

 ןײרַא טייג לואש .ןטיימורט ןוֿפ ןלַאש סָאד ךיז טרעה'ס

 ,ןעקניו םיברוקמ יד .לוטע ןיא קידהרוחוע-הרמ ךיז טצעז

 -עצנעט יד ןײרַאךעײג'ס .סנירעצנעט יד ןַײרַא ןלָאז'ס

 ןיא ןעקנוזרַאֿפ טַײצ ַא זיא רע ,ןלואע רַאֿפ ןצנַאט ,סניר

 זייב טיג ןצנַאט סָאד םעד ךָאנ טקרעמַאב ,הרוחש-הרמ ןַײז

 -רַאֿפ ,רעביא ךיז ןסַײר ץנעט יד :טנַאה רעד טימ ךַאמ ַא

 .ןדניוװט

 סָאװ ?ייז ןענַײז רעוו :ןרָאצ טימ טדער ,ףיוא-טייטש -- לואש

 ?ץנעט ַא רַאֿפ

 ָאד ךיז טדערעגֿפױנוצ טָאה ןעמ

 .ור וצ ךימ ןזָאל טינ

 ןוֿפ קעװַא ?טַײז רעוו ריא ןוא :םיֿברוקמ יד וצ !קעװַא

 ! ןגיוא ענַײמ

 ַא ךיז טרעה'ס ,עגושמ יו ,לוטש ןיא קירוציטלַאֿפ לואש
 ,עֿפרַאה רעד טימ ךֶוְד ןַײרַא טמּוק סע .גנַאזעג ליטש

 -ול טרעוװ ,ןרעהוצ ןָא ךיז טביײײה לואש .טַײצ ַא טליפש

 :ליטש טגערֿפ .רערָאלק ,רערעט

 ?רעליּפש רענייש רעד ,וטסיב רעוו -- ?2וא(0

 ןוז רעטסגנַיי רעד ,דוד טכענק ןַײד ןיב ךיא -- ךוד

 .ישי ןוֿפ

 ,ןוז ןַײמ ליּפש ,ליּפש -- לואש
 .ןוגינ ןקידנחצנ ַא טליפש -- דוד

 ?וטסיב רע : רעקיטסַאה -- לואש
 ןוז רעטסגנַיי רעד ,דוד ןיב ךיא : רעצלָאטש -- ךוד

 | .ישי ןוֿפ

 !דוד ,ָא :סעּכ ןקידמיצולּפ ַא טימ - לואש

 ...יּתשילּפ םעד טיטעג וד טסָאה'ס
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 :ןעגנוזעג ןעמ טָאה ױזַא יו

 ןגָאלשעג רעטנזיוט ענַײז ןיא טָאה לואש;

 !דוד ...דוד טָאה רעטנזיוט קילדנעצ ןיא

 !דוד ...דוד טָאה רעטנזיוט קילדנעצ ןיא

 הבולמ יד רָאנ םיא טלעֿפ'ס ןוא

 .םיױא םיא טדַײמ רענעי ןדוד ןיא זיפש םעז טֿפרַאװ רע

 .ליטש .ןדוד ּפָא-טריֿפימ ,טכענק יד ןָאעמוקיס .למוט ַא
 -רַאֿפ טדער ,ךיז טצעז ,לוטש ןַײז וצ קידנדַײל טײג לואש

 : טהרוחזע-הרומ

 .טסַײג סטָאג ךימ ןזָאלרַאֿפ טָאה סע -- ?וַאש

 ,רימ ןוֿפ טרעקעגּפָא ךיז טָאה רע

 .ןרעֿפטנע טינ ןיוש רימ ליוו רע

 ןבעג טינ רימ ןכייצ ןייק ליוו רע

 םימוּת ןוא םירוא יד ךרוד טינ ,תומולח ךרוד טינ

 .טכענק יד ןַײרַא-ןֿפױל'ס ?טכענק ענַײמ ,ריא טַײז ּווװ : ךיוה

 ,הֿפשבמ יד סָאד זיא ּוװ

 ?ןעגנערב רימ ךַײא ןלױוֿפַאב בָאה'כ סָאװ

 ,הֿפשכמ ַא ,הֿפשכמ ַא :ךיז ןשיוצ - טכענק

 ןטינשרַאֿפ רעטנזיוט סרעכערּפש

 ןילַא טָא רעטציא ןוא

 .ּפָא ןעייג .ייז וצ ןעמוקנָא ףרַאד

 ,ןעמוק הֿפשכמ ַא לָאז -- לואש
 ,ןזַײװ רימ געוו ַא יז לָאז

 ,ןַײּפ ןַייײמט רימ ןליטש

 ןטַײװ ןֿפ טײטש יז הפשכמ  ַא ןַײרַאךעגנערב טכענק

 .טרעטיצ ןוא

 רימ ףושיּכ ןַײד ךיורב ,עטלַא ,ןענעג -- ?וא(0

 ,םעד טָא ףיוא רימ גנערב ןוא

 .ןגָאז ריד לעוו'כ סָאװ

 ,ץענ ַא רימ וטסלעטש סטָאװ : ךיז טקוב ,טנענעג - הפשכמ
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 ? ןריֿפרַאֿפ ךימ וטסליוו סָאװ

 לואש ךלמ רעד ,טסייוו וד

 !םיֿפשכמ עלַא טקיליטרַאֿפ

 ןֿפערט סעּפע ריד טעוו'ס ביוא ,טָאג ַײב רעווש ךיא -- ?ואע

 וטסליוו ןעמעוו ןוא -- הפשכמ

 ? ךיא לָאז ןֿפורסױרַא
 ,רימ ןזַײװַאב ןלאומש -- ?ואש

 ? טרַאנעגּפָא ךימ וטסָאה סָאװ : סיוא-טַײרש ,טֿפושיּכ -- הפשכמ

 .טרעטיצ ?לואש טסיב וד ןוא

 ,טינ ארומ ןייק בָאה וד -- לואש
 ,וטסעז ןעמעוו רימ גָאז וד

 ,דרע'רד ןוֿפ טייג ,ךיא עז ךאלמ ַא -- הפשכמ

 ,סיוא רע טעז יו -- לואש

 ? טלַאטשעג ןַײז זיא יו

 טייג ןקז ַא ,זַײרג ַא -- החפשעכמ
 - .טדיילקעג דמעהרעבייא ןיא

 .דרע רעד ףיוא טלַאֿפ !לאומש :סױא-טַײרש - לואש
 ,ור ןוֿפ ךימ טרעדורעגֿפױא וטסָאה סָאװ -- לאומש

 | -- טֿפַאשגנע רעסיורג ןיא ןיב ךיא -- ?ואש

 ,םורַא זדנוא טלגניר אנוׂש רעטלַא רעד ,םיּתשילּפ יד

 רימ ןוֿפ טציא רע טמענ המקנ

 ,תונברוח עקילָאמַא יד רַאֿפ

 , ..טסיװרַאֿפ בָאה'כ סָאװ ,טעטש רַאֿפ

 .ןעוועג טכערעג טסיב וד

 .קלָאֿפ םעד ןוֿפ טײהַײרֿפ יד טבױרַאב בָאה ךיא

 ,וד יו ,סייוו רעוו ,לאומש, לאומש

 טכַאמ ןוֿפ טסַאל יד בָאה'כ זַא

 ןעמונעג רימ עגנוי לסקַא ףיוא

 ,לארׂשי ןוֿפ םיאנוׂש יד טימ ןֿפמעק וצ

 ןטֿפעהַאב וצ רעדילג סלארׂשי
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 ...םענייא ןיא קלָאֿפ ןיא

 ,רימ ןוֿפ ןָאטעגּפָא טָאה טסַײג סהוהי

 -- םיא וצ ךיז טדנעוװעג טעבעג טימ בָאה'כ

 ...ןבילבעג ץלַא רעֿפטנע ןָא

 ,ריד ןגעק זיא טָאג זַא - לאומש
 ?ןגָאז וצ ריד ךיא בָאה סָאװ

 ,טגלָאֿפעג טינ םיאיֿבנ עקידעבעל ןייק טסָאה ֹוד

 ...עטיוט וצ ךיז וטסדנעװ טציא

 ןעמיוצ טינ ּרעקיצנייא ןייק ,שטנעמ ןייק רָאט סע

 !קלָאֿפ ןצנַאג ַא ןוֿפ ןליוו םעד

 ןליו רעד טעװ קילגמוא ןוא קערש ךרוד

 ...געװ ןעַײרֿפ ַא ןדַײנשכרוד ךיז

 הכולמ ןַײד זיא ןסירעצ :סייוו ןוא

 ,ןלַאֿפ טסעוװ וד ןוא

 ןיז ענַײד ןוא וד

 ! םיּתשילּפ יד ןוֿפ טנעה ןיא

 ענַיז וצ-ןֿפיול'ס .טדנױװערַאֿפ לאומש ,קערש ןוֿפ טלַאֿפ - לואש

 :עער ַא ךיז טרעהרעד סנטייוו רעד ןוֿפ .ףיוא םיא ןבייה ,םיֿברוקמ

 ךיא רעה סָאװ ,ךיא רעה סָאװ

 ? תולוק רַאֿפ ָאד

 חֿפ טלגנירעגמורַא טרעוו ,רעטבױטרַאֿפ ַא -- חילש רעטשרע
 ,ךָארב ַא ,ךָארב ַא : טַײז ַא ןיא ןןילַא ןגיל טבַײלב לואש .ןעמעלַא

 ןטַײז עלַא ןוֿפ טגַייטש אנוש רעד

 ,םורַא זדנוא טלגניר רע

 ...ךָאנ ןוא

 ? סָאװ ,ךָאנ סָאװ -- תולוק
 ןייק רעמ טינ ליוו ןוא ףיוא זיא קלָאֿפ סָאד -- חילש רעטשרע

 6 ןלמ

 םיֿפשכמ טימ ןוא עטיוט םיאיֿבנ טימ :גנַאלק ַא טייג סע

 ,לואש ןיוש ךיז טָאה טֿפעהַאב
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 ,ןַײז יײרֿפ ליוו קלָאֿפ סָאד

 ,ןײלַא ךיז ןשרעהַאב

 ? ןלַאֿפעג ,עלַא ןלַאֿפעג -- חילש רעטייווצ

 ?ןלַאֿפעג רע ,רעו -- תולוק

 .עושיכלמ ,בדניֿבא ,ןתנוהי -- חילש רעטייווצ

 קלָאֿפ סָאד זיא ןענַאטשעגֿפױא

 ,רעהַא טייג ןוא

 ,ךלמ םעד ןֿפרַאוװּפָארַא ליוו'ס

 ! קלָאֿפ סָאד ,קלָאֿפ סָאד טייג'ס : שַײרש -- עלַא

 ןבַײלב םיֿברוקמ יד ,עקימורַא יד טײמ ּפָא-עייג םירמוש יד

 .םילּכיאשונ רעד טבַײלב'ס .סױרַא ךיז ןענעֿבנג ןוא עלַײװ ַא

 ...טייג ןרָאצ סטָאג ...טיוט ...ןתנוהי -- לואש
 .רעוועג ןוֿפ ןפַאלק סָאד ןוא ןעמורב ַא ךיז טרעה'ס

 .קלָאֿפ סָאד טייג'ס

 .םורַא ךיז טקוק .קלָאֿפ סָאד טייג'ס

 ,ןֿפָאלעצ ךיז םיֿברוקמ יד ,רענייק ןיוש ָאטינ

 ...!ןַײמ יד יװ ,ןֿפָאלעצ

 ,ןרָאצ סטָאג ,טייג ןרָאצ סטָאג

 :טלמרומ ןוא ּפָאק םעד טבײהרַאֿפ

 :טגָאזעג סע רע טָאה יו

 ןעמיוצ טינ ,רעקיצנייא ןייק ,שטנעמ ןייק רָאט סע

 ,קלָאֿפ ןצנַאג ַא ןוֿפ ןליוו םעד

 : םילכיאועונ ןֿפױא םורַא ךיז טקוק

 ןבילבעג רימ טימ טסיב רענייא וד ,וד זיא'ס

 ,רעניד רעַײרט

 | !דרעװש יד ,ייג וצרעהַא

 !ךרוד רימ ךעטש ןוא דרעוװש יד סױרַא-ּפעלש וד

 .ּפָא ךיז טקור קערש טימ -- םילכיאשוו
 ! טכענק ןַײמ ,טינ ךימ טסגלָאֿפ וד -- לואש
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 ןוא דרעווע יד טמענ לואשש טגַײטש קלָאֿפ ןוֿפ ןעמורב סָאד
 ,קלָאֿפ סָאד ייז ךָאנ ,ןטַאדלָאס ןָא-ןעמוק'ס ,ריא ףיוא טלַאֿפ

 !טױט זיא ךלמ רעד -- תולוק
 ! קלָאֿפ סָאד טבעל'ס רעבָא .טיוט זיא ךלמ רעד

 ! קלָאֿפ סָאד ,קלָאֿפ סָאד ,ןבעל לָאז קלָאֿפ סָאד -- עלַא

 -- טיוט זיא ךלמ רעד -- רַאכ
 יײרֿפ זיא קלָאֿפ סָאד

 ,ילברַאֿפ-טייג ,רעבירַא-טנַאּפש ןוא

 טֿפַארק רעֿפיט טימ ףיוא טמעטָא סע

 ,טֿפַאש ןוא טבעל ןוא ,טֿפמעק ןוא טבעל ןוא

 ,גנַאלרַאֿפסקלָאֿפ רעד דרע ןוֿפ סיוא-טסקַאוו'ס

 ,גנַאלקרענוד יוװ ,טֿפול ןוֿפ סיוא-טגָאלש

 -- ַײנ קיביײא ןוא ,קרַאטש קיביײא ןוא

 !יײרֿפ יא קלָאֿפ סָאד ,ַײרֿפ זיא קלָאֿפ סָאד
 1924 י"נ ,טפנוקוצ יד

 רעטסיירט .ל

 רלעפסנירק ןופ קירוצ

 גנולייצרעד

 עא ר

 זיא גרעב"הדוהי יד ןיא טלעצעג סימענ ןוֿפ גנַאגנַײרַא םַײב

 -ןֿפ יד ןשיווצ ּפָאק ןטימ ,ןַאמסגירק רעקיסקווו-לטימ ַא ןענַאטשעג

 קידרעביֿפ ַא טימ טדערעגנַײרַא טָאה ןוא ןעגנַאהרָאֿפ עטנֿפעעגרעדנַאנ

 / +לוק

 קירוצ ןיוש ךיז טרעק לואש גינעק רעד . ..ימענ עטנרַאה --

 ,קירוצ ךיז רע טרעק לייח ץנַאג ןַײז טימ .המחלמ רעד ןוֿפ

 ,הנחמ רעניילק ַא ןוֿפ רענייא -- ןַאמסגירק רעד זיא ןעוועג



 השורי עשיכנת 122

 טײרּפשסױא םעד ןכַאװַאב וצ גרעב-הדוהי יד ןיא ןבילבעג זיא סָאװ

 ,זַײּפש טימ קעז ענענַײל ןסיוטש ןוֿפ ,רעדניר ןוא ףָאש סעדַאטס ןוֿפ

 ןיא קעװַא זיא רע ןעוו ,ךיז טימ טריֿפעגטימ טשינ טָאה לואש סָאװ

 .קירוצ ךָאװ ַא רעביא טימ םיּתשילּפ יד ןגעק המחלמ רעד

 ריד וצ טדער סָאד ?ימענ עטנרַאה ,דייר ענַײמ טסרעה וד --

 | ,ןַאמסגירק ַא

 ,עקרַאטש ַא ףוג ןיא רעבָא ,ערעגָאמ ַא ,עקניניילק ַא -- ימענ
 -עבעגסיוא ןַא ףיוא ןגעלעג זיא -- רעקיצעביז יד ןיא ןיוש שטָאכ

 ןגױא יד ןטלַאהעג טָאה ,רעטעלב ןוֿפ ,לעֿפ ענעטּפעש ןוֿפ ץכעט

 ,תוֿבשחמ ערעטיב ןוֿפ טימעג ןיא ןכָארבעג ןעוועג זיא ןוא טכַאמרַאֿפ

 רעד ןוֿפ לואש ןוז ריא טגלָאֿפעגכָאנ טַאהעג יז טָאה הליכּתכל

 ןעוועג זיא יז לַײװ ,גרעב יד ןיא רעגַאל-לייח םוצ ,רעקַא-ָאד םייה

 רעעז ןעיורגזַײרג םעד רעביא ,סָאד ןוא .םיא ןגעוו טבירטַאב קרַאטש

 ןַאמ רעקיליײה רעד טָא טָאה קירוצ טַײצ ַא טימ .המר ןוֿפ לאומש

 יד זַא ,ןהוהי ןוֿפ ןעמָאנ ןיא ןסיוו טזָאלעג ,גנונערָאװ ןוא ןרָאצ טימ

 וליֿפַא יז טעו רע .ןטלַאה טשינ גנַאל ןוז ריא ַײב ךיז טעװ הכולמ

 טרעקעגּפָא ךיז טָאה הוהי .םישרוי ענַײז וצ ןבעגרעביא ןענָאק טשינ

 ןרָאי עטסרעמ יד ןיא זיא ןוז ריא לַײװ ? סָאװ רַאֿפ ןוא . ..םיא ןוֿפ

 .רעקלעֿפ-םינכש עכעלטנַײֿפ יד וצ קיצרַאהכייוו ןעוועג ןגיניק ןַײז ןוֿפ

 -רַא-ךעלדירֿפ יד ףיוא ןלַאֿפעגנָא קירעשייה ַא יו ייז ןענַײז טֿפָא

 -טלַא טיוטעג ,סטוג-ןוא-בָאה סָאד טביורעגוצ ,לארׂשי-ינב עקידנטעב

 סָאװ טימ ןוא -- ןלַאטש ןוֿפ ,רעזַײה יד ןוֿפ שא טכַאמעג ,גנוידןוא

 םיחצור יד ןטָארעגסיױא טשינ טָאה רע ? טרעֿפטנעעגּפָא ןוז ריא טָאה

 רַאֿפ גיוא זַא ןלָאצקירוצ טימ טנגונַאב רָאנ ךיז טָאה רע .טנורג ןזיב

 ןבָאה .הֿפירׂש ַא רַאֿפ הֿפירׂש ַא ןוא ,דרָאמ ַא רַאֿפ דרָאמ ַא ,גיוא .ןַא

 ןגָארקעג -- ןעירשעג לאומש רעעז רעד טָאה -- םיטֿבש יד ןעד

 הכולמ יד ,ןיינ ? םיא ןָא טַאהעג ןבָאה ייז יֹוװ גינעק ןוֿפ ץוש רעמ
 ,ןטלַאה טשינ גנַאל םיא ַײב ךיז טעוו

 םוצ ןעמוקעג ענעכַארבעצ ַא ימענ זיא ,סָאד טניימ סָאװ זיא

 ? געט סנוז ריא ןוֿפ ףוס רעטנעָאנ רעד טשינ ביוא ,ריֿפסױא ןרעטיכ
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 טשינ ביוא ,סָאד טָא ןעשעג ךיג ןוא ןטייקירעווש ןָא ןָאק ּוװ ןוא

 טָאה ןוא ןגָאלשרעד ןעוועג רַאֿפרעד זיא יז ? המחלמ ןוֿפ דלעֿפ ןיא

 .גיוא ריא ןוֿפ ןוז םעד ןזָאלסױרַא טנָאקעג טשינ

 סָאד -- געלשעג ןוֿפ דלעֿפ עמַאס םעד ןיא םיא ןטײלגַאב וצ

 ןיא ןבַײלב טזמעג טָאה יז .טביולרעד טשינ ריא לואש רעבָא טָאה

 -עגּפָא ןַײז סָאד רעבָא .המחלמ רעד ןוֿפ טַײװ זיא סָאװ ,רעגַאל-לייח

 טגָאלקעג רעמ ךָאנ טָאה יז .טכַאמעג רעגרע טָאה םיא ןוֿפ ןסיר

 רשֿפא ןיוש זיא רע זַא ,טײקטלָאמעג רעד ףיוא ךיוא ,לרוג ןַײז ףיוא

 ןייק וצ טרירעגוצ טשינ ךיז ןוא ,עקידעבעל יד ןשיווצ ָאטשינ רעמ

 .טרעגַאב טשינ יז טָאה טַײלסגירק יד ןשיווצ ןעמוק וליֿפַא ,זַײּפש

 -עג ןֿפױא ןגעלעג רָאנ יז ויא גרעב יד ןיא ָאד טַײצ עטסרעמ יד
 שטָאכ .טציא ױזַא ךיוא .ןגיוא יד טנייוועגסיוא ךיז טָאה ןוא רעגעל

 טַאהעג טשינ ךָאנ יז זיא ךָאד .גָאט ןיא טעּפש ןעוועג ןיוש זיא'ס

 ריא ןעוועג ןענַײז סָאװ ,רעטעלב ןוא לעֿפ ענעסּפעש יד ןוֿפ ּפָארַא

 רָאנ ךיז טָאה סריא םינּפ עלָאמש עטרַאדעגנַײא סָאד ןוא ,רעגעלעג

 | | .ןרערט ןיא טקייוװעג

 ,המחלמ רעד ןוֿפ קירוצ ךיז טרעק ןוז רעד זַא ,רעבָא טרעהעג

 ,סיוא ריא ךיז טכַאד'ס רָאנ ,שרעדנַא טשינ .קֿפס ַא טַאהעג יז טָאה

 יז סָאװ ,תוֿבשחמ עריא ןוֿפ םיטש ַא זיא'ס ,.לוק ַא טרעה יז זַא

 טימ .ןוז ריא ןגעוו ןגיוא עטכַאמרַאֿפ טימ ןטכַארט ןייא ןיא טלַאה

 טָאה יז ןוא יירשעג ַא טימ רעגעלעג ןוֿפ ּפָארַא רעבָא יז זיא לָאמ ַא

 טימ ןַאמסגירק רעד ןענַאטשעג זיא'ס ּוװ ,גנַאגסױרַא םוצ טלַײאעגוצ

 ךיא וצ קידנקוק ,טלעצעג ןיא ּפָאק ןַײז טימ ןוא ןסיורד ןיא סיֿפ יד

 | .ןעגנַאהרָאֿפ עטנֿפעעגרעדנַאנוֿפ יד ךרוד
 ןוֿפ לוק קידנעַײרש ַא טימ טגערֿפעג יז טָאה -- ...?ָאי --

 ? רָאװ עקַאט --- גנושַאררעביא

 רעד טָאה -- ...ךיד ןַײמ ַײב טנַאה רעד טימ רעווש'כ --

 ,טרעֿפטנעעג ןַאמסגירק
 ?ןוז ןַײמ ,קירוצ ךיז רע טרעק ןעוו ? ןעוו ---

 דלעֿפרענרעק ַא ןוֿפ לגױֿפ ַא טילֿפ'ס יװ טַײצ רעקינייו ןיא -- |
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 ףיוא טַײר רע .גרעב עכיוה יד ןוֿפ ןיוש םיא טעז'מ .טסענ ןַײז וצ

 .לייח ןוֿפ ץיּפש ןיא דרעֿפ ןַײז

 טָאה יז .ןַאמסגירק םעד טגערֿפעג טשינ רעמ ןיוש טָאה ימענ

 ןיא ןסיורד ןוֿפ טכיל ןַיײרַא לָאז'ס ,ןעגנַאהרָאֿפ יד טנֿפעעצ רעטיירב

 וװ ,רעגעלעג םוצ ןעגנַאגעגקירוצ זיא ןוא ,טלעצעג ןרעטצניֿפ םעד

 ,רעדיילק עריא ןענוֿפעג ךיז ןבָאה'ס

 רעבָא ךיז יז טָאה טציא .עקילַײא ןייק טשינ יז זיא ךעלנייוועג

 ַא רָאנ טשינ טלעצעג ןוֿפ סױרַא זיא יז ןוא גנַאל טמַאזעג טשינ

 ןָאטעגנָא ןעוועג ךיוא זיא יז .עטמעקעגוצ ַא רָאנ טשינ ,ענעשַאוװעג

 ןייק ןיא ןעוועג טשינ יז זיא טנַײה זיב סָאװ ,רעדײלקיגָאטרעַײֿפ ןיא

 ךיז טימ ןעמונעגטימ טַאהעג ייז טָאה יז שטָאכ ,ייז ןגָארט וצ טימעג

 .העֿבג טָאטשטּפױה רעשהכולמ רעד ןוֿפ

 ר

 -נעלברַאֿפ ןעוועג טציא זיא רעגַאל ןרעביא למיה רעצנַאג רעד

 -עגמורַא זיא -- ןַאֿפרעַײֿפ עטילגעצ ַא -- ןוז יד ,יולבלעה קידנד

 טירבעג טָאה טֿפול יד ,לּפענ ןקיטכיזכרוד-טשינ ַא טימ ןעוועג טזַײרק

 רעגַאל ןיא ןוא .ןוויוא ןטמַאלֿפעצ ַא ןוֿפ ץיה יד יו טקיטשעג ןוא

 רעד ןוֿפ טַײלסגירק ליֿפ .קָאטשניב ַא ןיא יו טשיורעג טָאה אֿפוג

 ייז ןבָאה ןוא רעמייב םורַא ןענַאטשעג ןענַײז הנחמ רענעבילבעג

 ןענַײז סָאװ ,רעמייב ןגָארטעג ןבָאה ליֿפ .קעה טימ טקַאהעגרעטנוא

 ףיוא סעּפוק ןיא ייז טנֿפױהעגנָא ןוא ,טזָאלעגּפָארַא ןעוועג ןיוש

 ןרעַײֿפ יד ַײב .ןרעַײֿפ טכַאמעג ןבָאה ייז ּוו ,רעצעלּפ ערעדנוזַאב

 -יײא טלעטשעגֿפױא ןבָאה ןוא טַײלסגירק ערעדנַא ןענַאטשעג ןענַײז

 טימ סרעכוק טנענרעד ןבָאה ןעגנַאטש יד וצ .ןעגנַאטש ענרעז

 םוצ סעבַאטש יד ףיוא ןֿפרָאװעג ייז ןוא שיײלֿפ ךעלטַײז ערעווש

 ,תומהב סעדַאטס ןענַאטשעג ןענַײז ךעלדלעוו יד סיוגנעל .ןטָארב

 רעד ןיא ןרָאװעג טקישעגטימ טשינ ןענַײז סָאװ ,רעמעל ןוא ןסקָא

 רענעלק ןוא רערעטיש ןרָאװעג רֶעבָא ייז ןענַײז טציא .ןַײרַא המחלמ

 ןרָאװעג טגָאיעגנַײרַא ןענַײז סָאװ ,סרעסעמ רעקילדנעצ יד רעביא
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 -ןוחצנ ַא בילוצ -- ןשינעֿפעשַאב עמוטש יד ןוֿפ רעזדלעה יד ןיא

 ןיא תילש ןטקישעגרעהַא ןַא ךרוד טָאה גינעק רעד סָאװ טילצלָאמ
 ,לייח ןצנַאג ןרַאֿפ ןטיירגוצ ןסייהעג ירֿפ רעד

 תורוש עגנַאל סיוגנעל ,דרע רעטלגרעבעג ןֹוא רעכַאלֿפ רעד ףיוא

 סָאד .ןליבסנַאמ רעטנזיוט טקערטשעגסיוא ןגעלעג ןענַײז ,ןטלעצעג

 טרעקעגקירוצ ךיז ייז ןבָאה ןטכענ סָאװ ,טַײלסגירק ןעוועג ןענַײז

 גרעב יד ןוֿפ --- הירכז ןוא לאיטלּפ ,לאירדע --- סרעריֿפ ערעייז טימ
 ןעוועג חצנמ ןוא ןטלַאהרַאֿפ טָאהעג ייז ןבָאה ןטרָאד .םימד-סֿפא ןיא

 -לעהַאב ןיא טרעקָאלעג טַאהעג טָאה סָאװ ,לייח-םיּתשילּפ סיורג ַא

 טַאהעג ךיז טָאה רעכלעוו ,ןלואש ףיוא ןטניה ןוֿפ ןלַאֿפוצנָא ןשינעט

 עשיּתשילּפ ערעדנַא ןגעק ןורקע ןוא תג ןייק גצוו ןֿפיױא טזָאלעג

 ,גרַאב ץיּפש ַא ףיוא ,רעגַאל ןוֿפ גערב םַײב ,טַײז ַא ןיא .תונחמ

 ,רעטכַארטרַאֿפ דימּת רעד :סרעריֿפ-לייח ַײרד יד ןענַאטשעג ןענַײז

 רעקנַאלש ,רעטדיילקעג-קיטכיצ רעד ;לאירדע רעקיסקווו-קירעדינ

 רעד ןוא :רעמיטנגײאידנַאל רעכַײר ַא זיא רעטָאֿפ סעמעוו ,לאיטלּפ

 ,רענעלּפ טימ לוֿפ לָאמ עלַא זיא סָאװ ,הירכז רעקירָאהטױר ,רעגנוי

 םיא ןוא דלעֿפ המחלמ ןיא אנוש םעד ןדנעלברַאֿפ וצ ךָאנ ַא יװ

 -ץטילימ רעד ןענַאטשעג ןטרָאד זיא ךיוא .סעקטסַאּפ ןיא ןרָאננַײרַא

 -יורג רעקיכילּפ סנעמעוו ,יעמש ,זַײּפש-לייח רַאֿפ ןַאמ-הכולמ רעשיר

 -עגּפָארַא ןבָאה עלַא .ןוז רעד ןוֿפ טנערבעגּפָא ןעוועג זיא ּפָאק רעס

 עקידנגעװַאב ןעזעג טציא ךיז ןבָאה'ס ּוװ ,לָאט-הלא ןכַאלֿפ םוצ טקוק

 -עג יד טימ לייח עצנַאג סָאד .רענעגעוו"טַײר ןוא טַײלסגירק ןעייר

 עשיּתשילּפ יד ןוֿפ טריֿפ סָאװ געוו םעד ןוֿפ ןעמוקעגנָא זיא ןענַאּפש

 יד וצ טעװעריקרַאֿפ ךיז סע טָאה לָאט ןוֿפ ,ןורקע ןוא תג טעטש

 ףױרַא ךַײלג --- ןטרָאד ןוֿפ ןוא ,גרעב יד ןיא ןעגנַאגכרוד עלָאמש

 .רעגַאל םוצ

 טָאה ןוא טַײל-הכולמ עפורג רעד וצ ןעמוקעגוצ טציא זיא ימענ

 ,לָאט םוצ ןקוקּפָארַא ןעמונעג ךיוא
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 ייוצ ןשיוצ לָאמ ַא טימ ךיז טָאה דרע רעד רעטנוא ןוֿפ יו

 ױֿפ ןטירעגסױרַא זיא רע .לואש ןזיװַאב רעגַאל ןוֿפ גרעב עטַײװ

 ףיז ענַײז ןטירעגכָאנ ןענַײז םיא רעטניה ןוא ,דרעֿפ ַא ףיוא ןטרָאד

 ,רנֿבא ,לייח ןוֿפ רעריֿפטּפיוה רעד ןוא ,עושיכלמ ,יושי ,ןתנוי

 ןעוועג זיא רָאה עצרַאװש עטרעבליזעגכרוד יד טימ ּפָאק סלואש

 עקירָאהױרג ייווצ יד וצ ּפָארַא ךיוא ,זדלַאה רעגנַאל ןַײז ,טקעדעגּפָא

 לטנַאמ רעטיור-ךעלרַאש ,רעקיֿפָאטש-לדיײא רעד .טעקַאנ --- ןטסורב

 -סַארכעצ ןעוועג זיא ןגערב יד םורַא ןעַײרעטֿפעה ענרעדליג יד טימ

 רעד ףיוא .לטרַאג םַײב זיולב טכַאמרַאֿפ ןוא ןעלסקַא יד זיב טעט

 טַײצ ןוֿפ סָאװ ,ךוט רענעלָאװ ַא ןגעלעג זיא דרעֿפ ןַײז ןוֿפ עווירג
 ןוא ןרעטש ןוֿפ סייווש םעד טשיוװעג םיא טימ ךיז רע טָאה טַײצ וצ

 יד ןיא ןענוֿפעג ךיז ןבָאה סָאװ ,ךעלדנעמיר-למַײצ יד ןוא .םינּפ

 סָאד ייהעלע ,זיול ןטלַאהעג רע טָאה ,טנַאה רעקניל ןַײז ןוֿפ רעגניֿפ

 .ןייג וצ ןיהּוװ טסּוװעג ןײלַא ןיוש טלָאװ דרעֿפ

 ןבָאה סָאװ יד ַײס -- רעגַאל ןיא טַײלסגירק עטערָאּפרַאֿפ עלַא

 רעדָא ןרעַײֿפ טכַאמעג ןבָאה סָאװ ענעי ַײס ,רעמייב טקַאהעגרעטנוא

 ךיוא ,רעדניר ןוא ףָאש טעליוקעג רעדָא ,שיײלֿפ ךעלטַײז ןטָארבעג

 ערעדנַא יד .טעברַא יד טלעטשעגּפָא טַאהעג ןבָאה עלַא -- ,רעמעל

 סיוגנעל טגיילעצ ןעוועג טַאהעג ןענַײז סָאװ רעטנזױט יד ,טַײלסגירק
 יז רָאנ יו ,טציא ןוא .טלעטשעגֿפױא ךיז ןבָאה ,ןטלעצעג ערעייז

 סיר ַא רעזדלעה ערעייז ןוֿפ ךיז טָאה ,גינעק םעד ןעזרעד ןבָאה

 גרעב יד יװ ךַײלג ,קרַאטש ןוא קיכליה ױזַא ,יירשעג ַא ןָאטעג

 -ֿפױא רעמ רענייא ,ןרענוד ןוֿפ ןסירעגֿפױא ןטלָאװ םורַא-ןוא-םורַא

 : ןטייווצ ןוֿפ רעקידנעלסיירט

 !ךלמה יחי --

 !!לואש ךלמה יחי --

 !!!לארׂשי ךלמ יחי --

 טקיװקעגנָא -- םינּפ ןַײז ,ןגיוא ענַײז .טלכיימשעג טָאה לואש
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 ףיוא ,סטכער ףיוא טקוקעג טָאה רע .טייקילעזקילג טימ ,דײרֿפ טימ

 ןגיוא ערעייז ,טַײלסגירק עטרעטַײהעגֿפױא םוטעמוא ןעזעג ,סקניל

 טימ ןענַאטשעג זיא רעדעי ,טכַײלגעגסיױוא סנקור ערעייז ,קידנלַארטש

 ,םיא ןיא ץלַא .המחלמ רעד ןיא קלח ַא ןבָאה רַאֿפ ךיז וצ תוֿבישח

 טעכַאֿפעג ,ּפָאק ןטימ טלקַאשעג טָאה רע .ןלָאװקעגנָא טָאה ,ןלואש

 רע וו ,רעגַאל ןטימ ןיא ןטירעגנַײרַא זיא ןוא ייז וצ טנַאה ַא טימ

 טָאה סָאװ ,לייח עצנַאג סָאד זיב ןטרַאװ ןעמונעג קידנגַײװש טָאה

 ךיז ןוא לָאט ןוֿפ ןעמוקֿפױרַא טעװ ,םיא טימ טרעקעגקירוצ ךיז

 ,םיא רעטניה ןלעטש

 -סוֿפ יד ,ליטש ןַײז וצ טימַאב רעדעי ךיז טָאה םורַא:-ןוא-םורַא

 ךעלטניב ןוא סנגיובסיש טימ ןעקרָאּפ טרעהעגֿפױא ךיז ןבָאה סרעייג

 סרעבַײרטנָא יד ,דרעֿפ ערעייז ןטלַאחעגנַײא ןבָאה סרעטַײר יד .ןלַײֿפ

 סע סָאװ ,ץלַא .ןענַאּפשעג ערעייז טמַאצעג ןבָאה רענעגעװ-טַײר ןוֿפ
 סָאד ןעוועג זיא ,טייקליטש רעקימורַא רעד ןיא טרעהעג ךיז טָאה

 ןגעלעג ןענַײז סָאװ ,ןשײלֿפ ךעלטַײז יד ןיא סטעֿפ םעד ןוֿפ ןקַאנק

 .ןעמַאלֿפ יד ןיא ןטָארבעג ךיז ןבָאה ןוא ןעגנַאטש:רעַײֿפ יד ףיוא

 עי

 וצ ןדייר ןביוהעגנָא דרעֿפ ןֿפיױא לואש טָאה -- ןעמוק רימ ---

 יד ןוֿפ -- ןסַײררעביא עצרוק טימ ןוא ךעלעמַאּפ טַײלסגירק יד

 ןעמוק עלַא ,לייח ןַײמ ,ריא ןוא ךיא .ןורקע ןוא תג טעטש עשיּתשילּפ

 ,ןטרָאד ןוֿפ סרעגיז רימ

 ַא ןָאטעג טױרַא סיר ַא רעדיוו ךיז טָאה םורַא ןצנַאג םעד ןוֿפ

 -טײרטֿפױא ןוֿפ יװ גרעב יד ןיא טכליהעגּפָא טָאה סָאװ ,גנושטנעב

 : ןרענוד עקידנעל

 ! ךלמה יחי --

 !!לואש ךלמה יחי --

 !!!לארׂשי ךלמ יחי --

 :ןכייצ א ןעוועג ןזיא סָאװ ,טנַאה ןַײז ןבױהעגֿפױא טָאה לואש

 ,ליטש ןַײז לָאז'ס
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 יד ןגָאלשעג טָאה ריא סָאװ ,טַײלסגירק ,ריא ךיוא ןוא ---

 טיירדעגסיוא ךיז רע טָאה -- םימד'-סֿפא ןוֿפ גרעב יד ןיא םיטשילּפ

 עכעלטע ןענַאטשעג ןענַײז עכלעוו ,הירכז ןוא לאיטלֿפ ,לאירדע וצ

 סָאװ ,לייח םוצ ןקוקרעבירַא ןעמונעג םעד ךָאנ ןוא ,םיא ןוֿפ טירט

 טַײז ריא ךיוא -- טֿפַאשרעריֿפ רעייז רעטנוא ןגָאלשעג ךיז טָאה
 | ,סרעגיז ןעמוקעגקירוצ

 יקירוצ טנָאקעג טשינ טַײלסגירק רעטנזיוט יד ךיז ןבָאה רעדיוו

 עקיכליה טרעהעג ךיז ןבָאה ַײנסֿפױא ןוא תוֿבהלתה רעייז ןיא ןטלַאה

 : ןעיירשעגסיוא
 ! ךלמה יחי ---

 !!לואש ךלמה יחי --

 !!!לארׂשי ךלמ יחי --

 םעד ךָאנ ןוא ליטש ןרָאװעג זיא'ס זיב טרַאוװעגוצ טָאה לואש ---

 :טדערעג רעדיוו

 טציא ךעלעמַאּפ רעבָא ,ךיוה רע טָאה -- םענייא ןיא עלַא --

 טשינ ןבָאה רימ סָאװ ,המחלמ ַא טקידנערַאֿפ רימ ןבָאה -- טדערעג

 ףיוא ןבָאה םיּתשִילּפ יד סָאװ ,המחלמ ַא ןעוועג זיא סָאד ,טרעגַאב

 ךיז ךָאנ טזָאלעגרעביא טָאה סָאװ המחלמ ַא .ןעגנּוװצעגֿפױרַא זדנוא

 -נוה ךיוא ןוא ,טַײז רעייז ףיוא תולּכ ןוא םימותי ,תונמלַא רעטנזיוט

 עקיזָאד יד .טַײז רעזדנוא ףיוא םימותי ןוא תולּכ ,תונמלַא רעטרעד

 ןטלָאװ ,םיּתשילּפ יד ,ייז ןעוו ,ןרעװ ןטימרַאֿפ טנָאקעג טלָאװ המחלמ

 זיא הנומא רעייז זַא ,שינעדײרנַײא רעד טימ ןעגנַאגעגמורַא טשינ
 ןיא ןטײרּפשסיױא ךיז ןֿפרַאד ייז זַא ךיוא .רערעזדנוא ןוֿפ ערעכעה ַא

 -ַאב קלָאֿפ רעזדנוא ןֿפרַאד ייז זַא ןוא ,ןובשח רעזדנוא ףיוא דנַאל

 ןקעמּפָא ךיוא ףוס םוצ ןוא ןקירדרעטנוא ,ןשרעה

 םעד טשיװעג ךיז ןוא לַײװ ַא ףיוא ןדייר טרעהעגֿפױא טָאה רע

 ןֿפױא ןגעלעג זיא סָאװ ,ךוט םענעלָאװ ןטימ םינּפ סָאד ןוא ןרעטש
 | .עווירג סדרעֿפ

 ןדייר רעמונעג רעדיוו רע טָאה -- געט ךס ַא ןוֿפ ךשמ ןיא ---

 סָאװ ,גירק ַא ףיוא ןֿפורעגסױרַא זדנוא ןבָאה םיּתשילּפ יד רעדייא ---
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 טקישעג ךיא בָאה ,זדנוא ןגעק תומחלמ ליֿפ ןוֿפ ענייא ןעוועג זיא

 ןַײמ זַא ןסיוו טזָאלעג ייז בָאה ךיא .סרעריֿפ ערעייז וצ םיחילש

 רימ .תומוא ערעדנַא ןעגנילשנַײא ןיא טשינ ןביילג ךיא ןוא קלָאֿפ

 סָאװ ,הנומא רעזדנוא רַאֿפ גנורעלקֿפױא עכעלדירֿפ ַא זיולב ןריֿפ

 רָאנ יו ,רעקלעֿפ ערעדנַא ךיוא סָאװ ןוא עתמא יד רַאֿפ ןטלַאה רימ
 טשינ ןוא ןרעקַאב ריא וצ ךיז ןלעװ ,ןרעו ןסקַאװרעד ןלעוװ יז
 טשינ ךיוא ןליוו רימ .המחלמ ןייק טשינ רימ ןריֿפ הנומא רַאֿפ רָאנ

 יד ,ייז ךיא בָאה רַאֿפרעד ןוא .דנַאל ןעמענוצנַײא ףיוא גירק ןייק

 ,ןדרי םוצ געוװ ַא ןרעגַאב ייז ביוא .טָאבנָא ןַא ןטָאבעגנָא ,םיּתשילּפ

 ןדנוא רעבָא ייז ןלָאז .ןדרי םוצ געוו ןעַײרֿפ ַא ןבעג ייז ךיא לעװ

 רעזדנוא םערָאװ .לודגה-םי םוצ געװ ןעַײרֿפ ַא ןבעג שיוטסיוא ןיא

 דנַאטשרעדיוװ ַא ןֿפערטנָא ףיוא טגָאלקַאב טֿפָא ךיז טָאה הדוהי טֿבש

 הנויח ןעִיצ וצ ןרעגַאב ,טַײל-הדוהי יד ,ייז ןעוו ,םיּתשילּפ יד ןוֿפ

 בָאה ךיא ...הדוהי-טֿבש רָאנ טשינ ןוא .לודגה-םי םעד ןוֿפ ךיוא

 טימ שינעגעגַאב ַא ןטָאבעגנָא ןוא טנַאמרעד ץלַא סָאד םיחילש ךרוד

 ןדיירכרוד ךיז ןלעװ רימ ןוא ץַאלּפ-םוקֿפיונוצ ַא ףיוא ץעגרע ייז

 זדנוא ייז ןבָאה רעֿפטנע ןקיצניג ַא טָאטשנַא רעבָא .םולש ןגעוו
 | .גירק ַא ףיוא ןֿפורעגסױרַא

 ַײנסֿפױא ךיז עלַײװ ַא ןוא ןדייר טרעהעגֿפױא רעדיוו טָאה רע

 | .םינּפ סָאד ןוא ןרעטש םעד טשיועג

 רע טָאה --- ... ןַײז הזֿבמ זדנוא ןעמונעג ייז ןבָאה טשרע וצ ---

 טָאה גנומעשרַאֿפ יד סָאװ טסייו ריא ןוא --- ןדייר ןעמונעג רעדיוו

 ןטָאבעגנָא ייז ןבָאה ,תונברק ןדַײמרַאֿפ וצ טשרמולּכמ ...טניימעג

 לָאז קלָאֿפ ַא רַאֿפ סָאװ ןעמיטשַאב ייז סָאװ ,טכעֿפעג-לצנייא םעד

 םענייא טלעטשעגסױרַא ןבָאה ייז ןוא .ןטייוצ םעד רעביא ןשרעה

 ןבָאה רימ זַא ,טסּוװעג ליווװ ןבָאה ייז .תילג ,סרעריֿפ ערעייז ןוֿפ

 .רימ ...םיא טימ ןכַײלגרַאֿפ ןענָאק ךיז לָאז סָאװ ,זיר ַאזַא טשינ

 זיולב ןענַײז רימ .ןיר עכעלרעּפרעק ןוֿפ קלָאֿפ ַא טשינ ןענַײז

 רימ זַא ןוא .רשוי רַאֿפ הנומא רעד ןיא םירוביג ,ןשטנעמ-הֿבשחמ

 ,יאנּת רעייז ףיוא ןֿפורעגּפָא טשינ ךיז קירוצ געט טכַא טימ זיב ןבָאה
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 זיא הנווּכ רעייז .זדנוא ןוֿפ טָאּפשעגּפָא ךעלגעטגָאט עקַאט ייז ןבָאה

 ךיוא זיא הנווּכ רעייז .ךיז וצ תוֿבישח רעזדנוא ןכערב וצ :ןעוועג

 זדנוא ףיוא ןלַאֿפנָא ייז ןלָאז טסַײג רעזדנוא ןכַאװשּפָא ןכָאנ : ןעוועג

 -סגירק ערעזדנוא ןוֿפ ןכַאמ ןוא תונחמ עטנֿפָאװַאב-טסעב ערעייז טימ

 | ,רֿפאו-רֿפע טַײל

 .עלַײװ א טורעגּפָא רעדיוו ךיז טָאה רע -

 ןיא ןעוועג חצנמ ןטלָאװ ייז וליֿפַא ןעוו זַא ,ךַײא גָאז ךיא ןוא ---

 ,רימ .ןעגנַאגעגנַײא טשינ יאנּת ןֿפױא ךיוא ךיא טלָאװ ,ףמַאקלצנייא

 ייז ּוװ ,םירצמ ןוֿפ ןֿפָאלטנַא לָאמַא ןענַײז תוֿבָא סנעמעוו ,קלָאֿפ סָאד

 ,ערעיײז ןיז יד ,רימ .טֿפַאשטכענק ןיא ןרָאװעג ןטלַאהעג ןענַײז

 ךיא .גנוקירדרעטנוא וצ ןבעגעגרעטנוא טשינ קיליװַײרֿפ ךיז ןטלָאװ

 לַיײװ ,םיּתשילּפ יד ןוֿפ טָאבנָא םעד ןעמונעגנָא טַאהעג רעבָא בָאה

 "וצ רעטרעוו ענַײמ ןטלָאװ ,ןָא טשינ םענ ךיא ןעוו ,טרעקרַאֿפ ןעוו

 ןוֿפ ףליה רעד טימ ןטלָאװ ייז .ןַאלּפ ןטכַארטרַאֿפ רעייז ןֿפָארטעג

 ,קזוח רעייז טקרַאטשרַאֿפ גָאזּפָא ןַײמ

 ,עלַײװ ַא טורעגּפָא רעדיוו ךיז טָאה רע

 ןקערש טינ ךיז ףרַאד לארׂשי זַא ,טביולגעג בָאה ךיא רעבָא --
 א טימ טסַײג גונעג ךיז ןיא ןבָאה רימ .ןויר עכעלרעּפרעק רַאֿפ

 טָאה ריא ןוא .תונּכס עלַא ןיא סױרַא זדנוא טֿפלעה סָאװ ,קילב ןטַײװ

 תילג ןשיווצ קירוצ געט ןַײנ טימ טכעֿפעג םַײב ןעזעג ץלַא סָאד

 ,םחל-תיב ןוֿפ דוד ןַאמ ןגנוי םעד ןוא

 :יירשעגסיוא ןַא טרעהרעד רעדיוו ךיז טָאה רעגַאל ןצנַאג ןוֿפ

 ! ךלמה יחי --

 !!לואש ךלמה יחי --

 !!!לארׂשי ךלמ יחי --
 :טדערעג ַײנסֿפױא טָאה לואש

 ,. .ןַאמ ןקירעילטימ ַא ןגעק טלעטשעג ךיז טָאה לגנִיי ַא ,ָאי --

 -מוא ןַא ...רוביג ןגעק --- חוּכ ןוא סקּוװ ןיא רעכעלטינשכרוד ַא

 רעצנַאּפ ַא ןוֿפ ןטצישַאב ןוא ןטנֿפָאװַאב-ליֿפ ַא ןגעק --- רעטנֿפָאװַאב

 סָאװ .ןעשעג זיא ךָאד -- -- -- ךָאד ןוא ...סיֿפ יד זיב ּפָאק ןוֿפ
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 טרַאװרעד קלָאֿפ רעזדנוא סָאװ ,ןעשעג זיא'ס .טרַאװרעד בָאה ךיא
 זיא'ס .םיאנוׂש ענַײז טימ טסעמרַאֿפ ןכַײלג-טשינ ַא ןיא לָאמ עלַא
 זיא'ס .ןתילג ןוא ןדוד ,דיחי ןוא דיחי ןשיװצ זיולב טשינ ןעשעג
 ןעוועג זיא סָאװ ,לייח רעייז ןוא לייח רעזדנוא ןשיוצ ןעשעג ךיוא
 טגיזעג ןבָאה רימ .ןיז-ילּכ ןיא רעקרַאטש ןוא לָאצ ןיא רעמ ךס ַא
 ןטיירב ןֿפױא טגיזעג ךיוא ןבָאה רימ ןוא ,םימד-סֿפא ןוֿפ גרעב יד ןיא
 רַאֿפ ןוחצנ רעסיורג ַא זיא סָאד .ןורקע ןוא תג ןייק טריֿפ סָאװ ,געוו
 ירַאֿפ טעװ סע ןוא ,ןַײז הדומ סע ןלעװ םורַא רעקלעֿפ עלַא .זדנוא
 ףךיא רעלקרעד סָאד ןוא -- רימ רעבָא .קיביײא ףיוא ןרעו טקנעדעג
 טשינ ,ןייג .ןוחצנ ןוֿפ רוּכיש טינ ןענַײז --- ץרַאה ןֿפָא ןַא טימ ָאד
 : | . . .ךימ

 | .עלַײװ א טורעגּפָא רעדיוו ךיז טָאה רע

 .ןורקע ןוא תג ןייק ,לייח ןַײמ ,ךַײא טימ ןַײרַא ןיב ךיא ---
 ןטײרּפשרַאֿפ סע .זדנוא ןגעוו רקש רַאֿפ רעצעלּפילמַאז ןענַײז ייז לַײװ
 -הכולמ יד ַײס ,םינהּכ ערעייז ַײס ,זדנוא ןגעוו תויׂשעמ-ליורג ןטרָאד
 ,לגײֿפבױר וצ זדנוא ןכַײלגרַאֿפ עלַא .טַײלסלדנַאה יד ַײס ןוא סרעריֿפ
 ערעייז ַײב ןעױרֿפ טימ הנזמ ענַײז ייז .סָאד ןענַײז ןילַא ייז שטָאכ
 שטָאכ ,רעדלעֿפ יד ףיוא שינעטערעג רַאֿפ הלוגס ַא יו תומיב:טעבעג
 ,תורישע טעד ןוֿפ ןצַאלַאּפ ךיז ןעיוב ייז ,ןסיוא טשינ סָאד ןענַײז ייז
 ןוא .דמערֿפ רעד ןיא ןוא קלָאֿפ םענעגייא םַײב ןָא-ןביור ייז סָאװ
 ןֿפױקרַאֿפ ןוא ןֿפױק ךיוא ייז ןעוט םירחסמ עטסואימ ערעדנַא ןשיווצ
 טימ טרָאד ןַײרַא טשינ ןענַײז רימ רעבָא .טכעגק רַאֿפ ןשטנעמ
 ,רָאװ .סנסיוועג עקידמערַאברעדמוא יװ טשינ ךיוא ןוא טײקנסיררַאֿפ
 ,רעדניק יד ,רעבַײוװ יד טֿפַאשנעגנַאֿפעג ןיא ןעמענ טנָאקעג ןבָאה רימ
 עצנַאג סָאד ןעמענסױרַא טנָאקעג ךיוא ןבָאה רימ .גנוי ןוא טלַא
 טשינ בָאה ךיא רעבָא .ןרעַײש ןוא רעזַײה ערעייז ןוֿפ סטוג"ןוא-בָאה
 ךיא .טדנעלברַאֿפ זיא סָאװ ,קלָאֿפ ַא ןוֿפ גנוטָארסױא ןייק טרעגַאב
 ןעמענוצּפָארַא -- לָאמ עלַא רעגַאב ךיא סָאװ ,טרעגַאב זיולב בָאה
 -רעד ןטרָאד ייז בָאה ךיא ןוא .ןגיוא עדנילב ןוֿפ שינרעטצניֿפ יד
 - ,סרעריֿפ ערעייז ןוֿפ הלּפמ רעד ןגעוו ,טסייוו ריא יו ,טלייצ
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 .עלַײװ ַא טורעגּפָא רעדיוו ךיז טָאה רע |

 בָאה ךיא לַײװ ?ןָאטעג סָאד ךיא בָאה סָאװ רַאֿפ רעבָא ---

 .-ליורג יד טימ גנוריֿפֿפױא רעזדנוא ןכַײלגרַאֿפ ןלָאז ייז זַא ,טרעגַאב

 ,זדנוא ןגעוו ייז ןלייצרעד סרעריֿפ ערעייז סָאװ ,תויׂשעמ-רקשדןוא

 וצ סרעריֿפ ערעייז ןעגניווצ ןלָאז ייז ידּכ :סעּפע ךָאנ בילוצ ןוא

 המחלמ םערָאװ .המחלמ ןייק טשינ ןוא זדנוא טימ םולש ַא וצ ןֿפור

 ןעוו וליֿפַא ,קלָאֿפ ַא רַאֿפ ץונ עקידנרעױדגנַאל ןייק טשינ טגנערב

 -טַײצ יד וליֿפַא .ןוחצנ טימ םיא רַאֿפ ךיז טקידנערַאֿפ המחלמ יד

 -ָאֿפ יד םערָאװ .ןטסולרַאֿפ ןענַײז המחלמ ַא ןיא ןסניוועג עקילַײװ

 לָאמ ןייק ןלעוו עלַא ייז ,םימותי ןוא תונמלַא יד ,סרעטומ ןוא סרעט

 דרעווש ןוֿפ קסַאילב-ןוחצנ םעד טימ ןכָארב ערעייז ןלייה ןענָאק טשינ

 .זיּפש ןוא

 עא אפ ַא ןגָארטעצ ַײנסֿפױא ךיז טָאה רעגַאל ןצנַאג ןוֿפ

 - + יירשעגסיוא

 ! ךלמה יחי ---

 !!לואש ךלמה יחי ---

 !!!לארׂשי ךלמ יחי --|
 ןטימ ןּפיל יד טשיוועג ךיז לואש טָאה ,ןרָאװעג ליטש זיא'ס זַא

 : טקידנערַאֿפ םעד ךָאנ ,ךוט םענעלָאװ
 ןעמיוז רעד ןרעוו טעוו גיז רעקיטנַײה רעזדנוא זַא ,ןַײז ןָאק'ס ---

 גָאז ןַײז רשֿפא ןָאק'ס .זדנוא ןוא םיּתשילּפ יד ןשיװצ םולש ןוֿפ

 ןרעוװ ,רָאװרַאֿפ ,ןוחצנ רעזדנוא טעװ .ןעשעג טעװ סָאד זַא ןוא .ךיא

 ערעייז רַאֿפ ,רעקלעֿפ עדייב ןוֿפ םילֿבַא יד רַאֿפ רָאנ טשינ טסיירט ַא

 עטסיװ יד רַאֿפ ,סרעטומ ןוא סרעטָאֿפ עקידנגָאלק ערעזדנוא ןוא

 הכרב ַא ןַײז ךיוא טעוו'ס .תולּכ עקידנענייוו ןוא םימותי ,תונמלַא

 ...תורוד עקידנעמוקכָאנ עלַא רַאֿפ

 רעריֿפטּפױה םעד ןֿפורעגוצ טָאה ןוא דרעֿפ ןוֿפ ּפָארַא זיא רע

 | :לייח ןוֿפ

 א ןרעביא םיחילש סױרַא-קיש -- רע טגָאז -- !רנֿבַא --|

 .ןוחצנ רעזדנוא ןגעוו הרוׂשב יד קלָאֿפ םעד .ןגָאזוצנָא
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 דרָאב עצרַאוװש ןַײז ,ןעלסקַא עטיירב טימ ,קיסקווולטימ --- רנֿבַא

 עווערעק ַא טָאה -- געוו ןוֿפ טבױטשרַאֿפ ןעמערב עטכידעג יד ןוא

 ,דרעֿפ ןַײז ןָאטעג

 םורב ַא טימ לואש קירוצ םיא טלַאה -- ...סעּפע ךָאנ ןוא ---

 עצרַאװש עסיורג ענַײז ןוֿפ קילב ןקידנעגנירדכרוד םעד טימ ןוא

 הרוׂשב רעקיבלעז רעד טימ חילש ַא ןקיש ךיוא טסעװ -- ןגיוא

 ...לאומש רעעז םוצ ,ֿבונ ןייק

 טָאה לואש רעבָא .דרעֿפ ןַײז ןָאטעג בַײרט ַא רעדיוו טָאה רנֿבא

 : ןטלַאהעגקירוצ ַײנסֿפױא םיא

 -לָאמ םוצ ןטיירג ךיז לייח םעד ןגָאז וטסעוװ םעד ךָאנ ןוא --

 .העֿבג ןייק רעקקירוצ םעד זיב ןעור וצ הדועס רעד ךָאנ ןוא ,טַײצ

 2 הן

 טיירדעגסיוא לואש ךיז טָאה ,קעװַא ןעוועג ןיוש זיא רנֿבַא זַא

 ןוא לאיטלּפ ,לאירדע ,תונחמ ערעדנוזַאב יד ןוֿפ סרעריֿפ יד וצ

 טָאה רע ןוא ,םיא ןוֿפ טַײװ טשינ ןענַאטשעג ןענַײז עכלעוו ,הירכז

 :ייז וצ טלכיימשעג

 ,הרוׂשב רעד טימ טרעטַײהעגֿפױא קרַאטש ךימ טָאה ריא --

 -םימד-סֿפא יד ןוֿפ חילש ַא ךרוד ןסיוו טזָאלעג רימ טָאה ריא סָאװ

 יגיז רעַײא ןגעוו הרוׂשב יד .גרעב

 טלמוטעצ ,קיטומכַאװש אנוׂש םעד ןעזעג ןבָאה רימ רָאנ יו --

 "דע רעקיסקווװ-קירעדינ רעד טגָאז -- זדנוא רַאֿפ ינק יד ףיוא ןוא

 רימ .העידי רעד טימ חילש םעד טקישעג דלַאב רימ ןבָאה --- לאיר

 יצ ,ריד ןוֿפ ןרעה ךיוא ןוא ,גינעק ,ךיד ןעײרֿפרעד טלָאװעג ןבָאה

 ,תונחמ ערעזדנוא ןוֿפ ףליה טסֿפרַאד וד

 יד ַײב לייח ןַײמ טימ ןענַאטשעג טלָאמעד ןיוש ןיב ךיא ---

 ךיא בָאה --- קידנעלכיימש לואש טגָאז -- ןורקע ןוא תג ןוֿפ ןרעיוט
 .ףליה ןיא טגנעעג טשינ רַאֿפרעד ךיז

 -קישטַאלּפ סָאד סָאװ ,לאירדע רעדיוו טגָאז --- ,רָאװרַאֿפ ---

 ,דוֿבּכ םעד ןוֿפ טילבעצ-טיור ןעוועג טציא זיא סנַײז םינּפ עטיירב
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 חילש רעד .רָאװרַאֿפ -- ןזיװעגסױרַא םיא טָאה גינעק רעד סָאװ

 טריֿפעגקירוצ ןבָאה רימ ןוא ,גינעק ,קנַאד ןַײד ןבעגעגרעביא טָאה

 ןַײרַא רעגַאל ןיא ָאד ערעזדנוא תונחמ יד

 יז ןוא טַײל-הכולמ ַײרד יד ןוֿפ ןדעי ןעמונעגמורַא טָאה לואש

 :עציײלּפ ןיא טּפַאלקעג

 ,רימ וצ טֿפַאשַײרטעג רעַײא ןקרַאטש רעטַײװ ךיוא הוהי לָאז ---

 .טנַײה זיב ןָאטעג סָאד טָאה רע יו

 :ןימענ וצ טיירדעגסיוא ךיז רע טָאה םעד ךָאנ

 -עג רעטרעטײהעגֿפױא-קרַאטש ַא טָאה רע -- ?רעטומ ,ונ --

 ?סנטַײװ רעד ןוֿפ וטסייטש סָאװ --- ריא ףיוא טקוק

 ,ןיעמש טימ ןענַאטשעג טַײצ רעצנַאג רעד רעביא זיא סָאװ ,ימענ

 טַאהעג טָאה .לייח ןרַאֿפ שזַארוֿפ ןוא זַײּפש ןוֿפ רעטלַאװרַאֿפ םעד

 וצ רעטרעוו סנוז םעד טרעהרעד .ןגיוא עקידיירֿפ עריא ןיא ןרערט

 .םיא וצ טנענרעד יז טָאה ,ריא

 -הכולמ יד טימ סעומש ןַײד ןוֿפ דוֿבּכ ןיא ןעוועג טשינ זיא'ס -- |

 .ןרעהוצ ךיז ןוא ײברעד ןייטש לָאז ךיא זַא --- יז טגָאז -- טײל

 .ןעמונעגמורַא יז ןוא טכַאלעצ ךיז טָאה לואש

 -עג ןוא טזדלַאהעג ,טשוקעג יז רע טָאה -- !רעטומ ,גָאז --

 טָאג רעד ,הוהי טלָאװ -- טַײצ רענעגייא רעד ןיא ריא וצ טדער

 טרעגַאב רע ןעוו ,םיּתשילּפ יד רעביא גיז ַא ןבעגעג רימ ,לארׂשי ןוֿפ

 ? טגָאזעג טָאה לאומש רעעז רעד יװ ,גינעק רַאֿפ ךימ טשינ

 טקוקעג ןגיוא עקידנעלקניֿפ טימ ןוא טכַײלגעגסיױא ךיז טָאה רע

 : ריא ףיוא

 טלָאװ ,גינעק רַאֿפ טרעגַאב טשינ עקַאט ךימ טלָאװ רע ןעוו ---

 ! דלעֿפ-המחלמ ןיא םיּתשילּפ יד ךרוד ןטיוט טנָאקעג ךימ ךָאד רע

 ערעייז טימ ןכיירג טנָאקעג ךימ ךָאד ייז ןבָאה לָאמ רעטרעדנוה

 64 ןלללפ

 עטרערטרַאֿפ טימ טקוקעג ןוא ןלואש ןעמונעגמורַא טָאה ימענ

 | | . : םינּפ ןַײז ןיא ןגיוא
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 ,רענַײמ ןוז ,שלַאֿפ ןעוועג ןענַײז לאומש רעעז ןוֿפ דייר יד --

 ךיד ןבלַאז ןסייהעג טָאה סָאװ ,טָאג רעקיביײיא רעד ,לארׂשי ןוֿפ טָאג

 טשינ זיא רע .טרָאװ ןַײז ףיוא הטרח ןייק טשינ טָאה רע ,גינעק רַאֿפ

 טעװ רעדעי יו ,טסייוו ןוא סױרָאֿפ ץלַא טעז רע ..-.שטנעמ ַא יו

 יו זיא ...טכעלש רעדָא טוג ,געט עקידרעטעּפש ןיא ןריֿפֿפױא ךיז

 ןבָאה טסלָאז וד ןעוו וליֿפַא ,ריד ןוֿפ ןגָאזּפָא טנָאקעג ךיז רע טָאה

 ןוֿפ ךיז ןרעקקירוצ ןַײד ?קיצניג טשינ ןיא סָאװ ,סנױזַא ןָאטעג

 -עגסיוא ץלַא טָאה לאומש רעעז רעד זַא ,זַײװַאב ַא זיא דלעֿפ-המחלמ

 ַײב זַא זַײװַאב ַא ,םיּתשילּפ יד רעביא ןוחצנ ןיײד זיא ךיוא .טכַארט

 -עג ַא יװ לָאמ עלַא ףיוא ןעוועג ןח-אׂשונ וטסָאה לארׂשי ןוֿפ טָאג

 סָאװ רַאֿפ זיא ,ױזַא ןעוועג טשינ טלָאװ סָאד זַא ,קלָאֿפ ןוֿפ רעטבלַאז

 םעד טימ !טנעה ענַײד ןיא םיּתשילּפ יד ןבעגעגרעביא חוהי טָאה

 ןוז ,ךיז ײרֿפ ! םיטֿבש יד ַײב ןלעֿפעג ליוו רעמ ךָאנ ךָאד וטסעוו

 .רעקידעבעל ַא ךיז ןרעקקירוצ ןַײד טימ ןוא ןוחצנ ןַײד טימ ,רענַײמ

 ןעמעש ךיז ןוא ךיז ַײב ןלַאֿפּפָארַא דניצַא טעװ לאומש רעעז רעד

 וד םערָאװ .גנומעלק טימ לוֿפ זיא רע ,ָאי ,ריד וצ האנק ןַײז רַאֿפ

 ... םיא ןוֿפ ןעזעגנָא רעמ ןוא רע יװ קלָאֿפ םַיײב טבילַאב עמ טסיב

 טקירדעג רעקרַאטש יז לואש טָאה -- ...ענַיײמ רעטומ ,רָאוװ --

 חילש ַא ןקיש ןסייהעג רַאֿפרעד בָאה'כ .טכערעג טטיב וד -- ךיז וצ

 ןעז רע לָאז .החלצה ןַײמ ןגעוו היושב רעד טימ לאומש רעעז םוצ

 ,גנונערָאװ ןוא טייקילייה רעטשרמולּכ ןַײז ףיוא ךיז ײטשרַאֿפ'כ זַא

 -רעוו ענעגייא ענַײז ןיא קֿפס ַא טַאהעג רעבָא רע טָאה ךיז ןיא

 ,םיא רַאֿפ ןעוועג סָאד ןעד זיא ,טגורג ןָא טשינ -- סָאד ןוא .רעט

 ןָאק האוֿבג סרעעז םעד ?גנוטרַאװרעד טיט עטצעל יד ,ןלואש

 ,לואש ,רע ףרַאד רשֿפא .רַאֿפעג רערעדנַא ןַא ַיײב ןרעו םיוקמ ךָאד

 .!ןעמוקמוא טעװ רע רעדייא ןעגנווט ערעדנַא ןָאטּפָא ךָאנ

 תוֿבשחמ ןייק ןיא ןזָאלנַײרַא טלָאװעג טשינ רעבָא ךיז טָאה רע

 -עגנגעק ךיז טָאה המחלמ רעד ןיא ןוחצנ רעד .טייקרעכיזמוא ןוֿפ

 ןקזיה- ראו טלָאװעג ךיז טָאה סָאװ ,טייקטבירטַאב רעדעי טלעטש

 ,דײרֿפ ןעמסרַאֿפ ןוא ץרַאה ןַײז ןיא
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 ַא רע טגָאז -- !טלעצעג ןַײמ זיב ,רעטומ ,ךימ טײלגַאב ---

 םענרַאֿפ'כ רעדייא לסיב ַא ןעור ליוו'כ -- .ןימענ וצ רעטלַארטשעצ

 ,רימ רַאֿפ ןוא לייח ןרַאֿפ טיירגעג טרעוו סָאװ ,טַײצלָאמ םוצ ךיז

 ךַײלג זיא ,ףוג ריא ןיא טייקידוועריר רעכעלטנגוי טימ ,ימענ

 ,םיא טימ קעוװַא
 1968 קרַא"וינ ,טפנוקוצ יד

 ףרָאדנשַא לארשי

 לואש ךלמ רעד

 - ףעדליב 8 ןיא עידעגַארט עשירָאטסיה

 דליב עטֿפניֿפ סָאד

 .דוד ,לאומש .זיוה סלאומש רַאפ ,המר

 .ןֿפָאלטנַא ןלואש רַאֿפ ןיב'כ !איֿבנ ,ָא -- דוד

 תומחלמ ףיוא ךימ טקישעג לָאמ ליֿפ ױזַא

 ,סמערָא ןיא רַאֿפעג רעד ,ןעייר עטשרע ןיא

 .ןֿפרָאװעג זיּפש ןַײז רימ ףיוא לָאמ לֿפיװ ןוא

 ,םיחילש רימ וצ טכַאנ ַײב טקישעג טָאה רע

 ןטייט וצ ךימ ידּכ .ןעגנערב ךימ םיא וצ

 ןעגירטנַא יז ןוֿפ רימ ןעגנולעג םיוק זיא'ס

 -- קלמע םעד רעביא ןוחצנ ןַײז טניז --- לאומז)

 טרעטיברַאֿפ-קיניזנַאװ רָאנ .רעמ טשינ טבעל רע

 .ןבעלרעביא ךָאנ טוט םעד לי .רע טֿפמעק ץלַא

 ? ךלמ ןעד ךיא ןיב ? ָאי ןעד בעל ךיא ? ךיא ןוא --- ךוד

 ךימ טקישעג וטסָאה סָאװ רַאֿפ .טניוו ַא ךיא ןיב

 ?סעילַאװכ ןעמערוטש וצ טשינ ןוא ןַײרַא קַאז ןיא
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 ךימ טקישעג וטסָאה סָאװ רַאֿפ ,םַאלֿפ ַא ךיא ןיב

 :רעמייב ףיוא ןַײרַא דלַאװ ןיא טשינ ,סעילַאװכ :ןייא

 / טֿפוש ַא ןעוועג לָאמַא : ךימ ,דוז ,עז -- לאומש

 ,המר ןיא זיולב רעטציא --- לארׂשי ץנַאג ןיא

 םיׂשעמ עדליוו סלואש ןעייגרעד רימ וצ

 .ןציש רעדָא ןֿפלעה םענייק טשינ ןָאק' ןוא

 :לָאמ ןייק רעכיז טשינ ןיילַא ןיב ךיא : רעמ ךָאנ

 !המר ןלַאֿפַאב טכענק ענַײז ןענָאק סע

 ! בײהנָא עמַאס םעד ַײב סע טסּוװעג בָאה ךיא

 ,ןגייל וצ ךימ ןעגניווצ ייז סַאװ ,רעַײֿפ סָאד

 .ןגָארטרַאֿפ זיוה ןַײמ ףיוא םערוטש רעד ךַײלג טעוו

 ןליוו סלארׂשי קרַאטש רעבָא זיא ןעוועג

 ןעגנוװצעג טסרעוװ וד ביוא : ךיז טגָאזעג בָאה'כ ןוא

 שטָאכ סיוא ייז לייוו --- ןעגנַאלרַאֿפ ייז סָאװ ,ןָאט וצ

 .םַאזכרָאהעג ,םורֿפ ןוא ליטש .וינע ןַא שטנעמ ַא

 .תועס ַא טַאהעג בָאה'כ -- ןוא טלייוועג בָאה ךיא

 ןשרעה טשינ רעמ ןלעװ םיאיֿבנ ,ןַײז ןָאק

 ?טרעטיברַאֿפ ױזַא ו ד ט ס י ב סָאװ רַאֿפ -- וד רָאנ

 ! ךלמ ַא רָאנ ,איֿבנ ןייק טשינ ךָאד טסיב וד

 ,ךלמ רַאֿפ טבלַאזעג ךימ ,איֿבנ ,ָא ,טסָאה וד -- ךוד

 .ןבעגעג קלָאֿפ סָאד טשינ ןוא דנַאל סָאד טשינ רָאנ

 ןעניוועג שטנעמ ןדעי רימ ןיילַא זומ ךיא

 .ענַײמ טשינ דנַאל רַאֿפ דרע לייא ןייא ןייק זיא'ס ןוא

 יןעניוועג דנַאל סָאד ,קלָאֿפ סָאד טסעוו .רעכיז ַײז -- לאומש

 ,ןטלַאה ךיז טלַאװעג טימ ןיילַא םיוק לואש ןָאק'ס

 .ןשרעה טשינ ןיוש ןלעװ ענַײז רעדניק יד

 לארׂשי ןיא ךלמ ןַײז טסליוו וד בוא ןוא

 -- םויק ַא םַאטש ןוא טכַאמ ןַײד לָאז ןבָאה ןוא

 ףןכַאװ איֿבנ םעד זיוה ןַײד ףיוא דימּת זָאל

 ןעמוקעג ריד וצ טציא ךָאד ךיא ןיב רַאֿפרעד -- ךוד
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 .ןבַײלב טשינ גנַאל רעבָא המר ןיא טסנָאק וד -- לאומש
 ,לואש ךיז טסוװװורעד טָאה ץעגרע : ןסיוװ ַײז

 .המר ןיא רימ ַײב סיוא ךיד טסטלַאהַאב וד זַא
 ,םיחילש רימ רע טקישעג טָאה לָאמ ייווצ ןיוש
 ,ןטייט רשֿפא ךיד ךָאנ יצ ,ךיד ןעגנַאֿפ וצ

 ? איֿבנ ,ַא ,ןָאט ךיא לָאז סָאװ ? ןָאט ךיא לָאז סָאװ -- דוד

 ,המר ךָאנ טנַײה ןזָאלרַאֿפ טסזומ וד : רָאלק זיאס -- ?אומש
 .ןעגנערב זדנוא זיולב קילגמוא ןָאק ָאד ןבַײלב ןַײד

 ? םיּתשִילַּפ יד וצ ןֿפױל ןעד ךיא לָאז ? ןיהוװ -- דוד

 ?ךלמ סלארׂשי רַאֿפ ןציש ךיז דנַײֿפ ַײב

 !לארׂשי ןוֿפ ענַײמ רעדירב יד ביל בָאה'כ

 ,ןושל רעזדנוא ףיוא דניק ןוֿפ דייר עטשרע יד

 .ךעלדיימ עגנוי יד ןוֿפ ןכַאל ןוא דיל סָאד

 ,טֿפַאשטריװ רעד יב סנַײז בַײװ סָאד ,ימ ַײב ןַאמ םעד

 ,ןקז ןוֿפ ענרעבליז החונמ יד ןוא

 ?רבדמ ןיא קעװַא רָאנ ךיא לָאז רשֿפא ןוא

 טייהדניק רעטסירֿפ רעד ןוֿפ ןדנוברַאֿפ ןיב ךיא

 ,דנַאלמייה רעזדנוא ןוֿפ לָאט ןוא גרַאב ןדעי טימ

 קנָאל רעד ףיוא לסּפעש סעדעי רימ ביל זיא'ס

 ןגױצעגֿפױא סע טלָאװ רָאנ ןײלַא ךיא יו

 ,רעַײט ןוא יֹוזַא ביל למילב סעדעי ןוא

 ,טמעטָאעג ךורעג ןַײז טימ ןיילַא טלָאװ'כ יו

 !?ןבעל ןענָאק םעלַא םעד ןָא ךיא לעװ יוװ

 ,לואש ךלמ ןוֿפ ןרָאװעג טקישעג רעזַא ןיב ךיא :ןַײרַא-טמוק -- חילש
 !דוד ,ןעגנערב ךיד טיוט יצ ,קידעבעל יצ

 ,סלואש חילש ,ןייג וצ ריד טימ טיירג ןיב'כ :שואי טימ -- ךוד
 ןבעגרעביא טשינ טוט םוצ לעוװ'כ .קִיור ַײז -- חילש

 .המר ןיא בַײלב ךיא .דלעה ןסיורג סלארׂשי

 ? לבימ ןַײמ ,ױרֿפ עביל ןַײמ טוט סָאװ ,גָאז ,ָא -- ךוד

 .!רֿבח רעַײרט ןַײמ ,ןתנוי טכַאמ סָאװ ןוא
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 ,ךלמ רעד ןתנוי ףיוא קרַאטש טנרעצ סע - חילש
 ! טֿפַאשדנַײרֿפ ןַײד רַאֿפ וטסלָאצ רעַײט יוװ ! דנַײרֿפ ,ָא -- ךוד

 ?ןעלכימ ,חילש ,טשינ וטסנַאמרעד סָאװ רַאֿפ

 ןבעגעגּפָא ךלמ רעד טָאה ןרָאצ ןיא -- חילש

 ןַאמ ןטייווצ ַא וצ --- לכימ ןַײד

 | !קילגמוא ,ָא 5  ןןד

 ףעמוק וצ קירוצ םייה ןייק רעמ טשינ בָאה ךיא -- ךוד

 !ןענַאד ןוֿפ קעװַא ,קעװַא ליוו ךיא !קעװַא

 - ,ןלַײה ןלַאקַאש טימ רבדמ ןיא לע ךיא

 .ןעיאו ,עדליוו יד ,ףלעוו יד טימ -- רעדלעוו ןיא

 ,סעווָאס יד טימ ןגָאלק ,ןענייוו --- תוֿברוח ףיוא

 ןזדלעֿפ ןשיװצ ןכירקרַאֿפ לעװ ךיא !ןַײנ רָאנ

 .ףָא) !השוב ןוא ייוו רַאֿפ ךיז ןטלַאהַאב טרָאד ןוא

 ןריובעג טשינ רעבָא .קילגמוא ןַײד סיורג זיא'ס -- לאומש
 .שואי רַאֿפ ,תודדובתה רַאֿפ דוד זיא

 ! טֿפַאשרעה ןוא ,םור ןוא גיז ,המחלמ רַאֿפ רָאנ

 ןַאטעגרעביא לואש טירטפיוא .חילש ןטימ ּפָא

 .םיחילש יד ,ןטָאררַאֿפ ךימ ןבָאה ייז -- לואש

 !ןבילברַאֿפ טָאטש ןיא ָאד עלַא ןענַײז ייז

 !ןעמוקַאב ןדוד המר ןיא זומ ךיא

 ןרעוו לָאז ךיוא המר ןזָאל טשינ לעוװ ךיא

 ,טלקמ-ירע יד ןוֿפ ענייא יו ,טָאטש ָא

 רעַײֿפ ןטימ ןזָאל טציא טסענ יד לעוװ ךיא

 לגױֿפ ןדליוו םעד ךיז ןבָאה'ס רעדייא ךָאנ

 ,לגענ יד ןוא לגילֿפ ענַײז ןסקַאװעצ |

 ,םינהּכ יד ןבָאה ןרָאצ ןַײמ טליֿפרעד

 ,ןלעטשנגעקַא ךיז ןגָאװ טעוװ רעוװ ןוא

 ? םיאיֿבנ יד ןגעק ןדנעוו םיא לעוו'כ ןעוו

 .עזױּפ זיוה םַײב ןייטש א ףיוא קעװא ךיז טצעז
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 ןעגנַאגרַאֿפ ןיוש ןענַײז ןרָאי לֿפיױװ ,ךַא

 ,ןטָארטַאב דרע יד ָאד טָאה סוֿפ ןַײמ טניז ןוֿפ

 ,תוכלמ ןייק טַאהעג טשינ טלָאמעד ךָאנ בָאה ךיא

 ,טנגוי ןַײמ : רעמ ךָאנ ךס ַא ,רעמ רשֿפא רָאנ

 ןושמש טָאה לָאמַא :רימ טלָאמעד טָאה טכַאדעג

 ןעלסקַא ףיוא טּפעלשעג טָאטש ןוֿפ ןרעיוט יד

 תודוסי-טלעוו יד :סָאד קינייװ זיא רימ רַאֿפ

 !ןגָארט ןעלסקַא יד ףיוא ,ןָאט סיר ַא ןָאק ךיא
 :קלח רעניילק ַא ןעוועג גונעג זיא'ס רָאנ

 ,הנידמ ןייא ןוֿפ טסַאל יד זיולב ןגָארט וצ

 .ןגייב ןעלסקַא יד ּפָארַא ךיז ןלָאז סע

 ניילפ ַא ןופ ןליּפש סָאד ךיז טרעה סגטַײװ רעד ןופ

 יןרעװ טשינ גנוי רעדיוו לָאמ ןייק ןיוש ןָאק ךיא

 רעדיוו ןרעוו וצ רימ ןרעטש ןָאק רעוו רָאנ

 ? ןזעוועג לָאמַא ןיב'כ יו ,שטנעמ רעטסָארּפ ַא

 ןגָארטעג ןיורק יד לָאמַא טָאה'ס רעוו ! ןיינ רָאנ

 רענעי --- עגר ַא זיולב וליֿפַא ,גָאט ַא

 ,ןשטנעמ ןטייווצ ַא ןבעגּפָא טשינ יז טעוו

 ! ןעמַאזוצ ּפָאק ןטימ זיא --- יז רע טיג ןוא

 העטנענ ץלַא טרעװ טיילפ רעד ףיוא ןליּפש סָאד

 ? איֿבנ ןטימ ןדייררעביא רשֿפא ןוא

 .רעדלימ ןרָאװעג ןיוש זיא רע זַא ,ןַײז ןעק

 לגעז ענַײז ןרױלרַאֿפ טלָאװ ורמוא רעד

 ךימ טגָאיעג טשינ ןטלָאװ ןטניוו עלַא ןוא

 .ןדנובעג טייק ַא ףיוא ןענַײז סָאװ ,טניה יו

 ןלַאֿפַאב טשינ ךימ רעמ סנטָאש ןטלָאװ סע

 ,לָאמ ןטצעל םוצ .ווּורּפ ךיא

 זיוה סלאומש וצ רעטנענ וצ:טייג

 ! סנַײמ ץרַאה ,טשינ גנירּפשעצ
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 ןעמוקעג זיוה סלאומש ןיא לָאמַא ןיב'כ ןעוו

 ,רעטנַאקַאבמוא ןַא וצרעד ,שטנעמ רעטסָארּפ ַא

 !טלּפַאצעג ױזַא טשינ טלָאמעד רָאג טסָאה וד

 ,ךלמ ,רעשרעה -- לואש רעטציא ךָאד ןיב ךיא

 !טרעטיצ רעדעי ַא ,ץרַאה ,טײקטרַאה ןַײד רַאֿפ ןוא
 ,ןטײלפ טימ ,ןפרַאה טימ םיאיבנ עפורג א ףיוא-טערט סע

 ,ןצַאט ןוא ןקיוּפ טימ

  ןעגנַאגעג ןיב ךיא דלעֿפ ןֿפױא -- איבנ רעטשרע

 .ןעמָאז ןעיײזרַאֿפ וצ

 ןֿפור ךימ ליטש ךיא רעה םעצולּפ

 :ןעמָאנ םַײּב ךימ ןֿפור

 !רעה ,עמיטש סטָאג סיוא-רעה

 ! רעוו איֿבנ סלארׂשי

 !ןָא תמא םעד גָאז

 ,רׂש םעד ךיוא ,ךלמ םעד

 -- רַאֿפעג יד זיא סיורג שטָאכ

 !ןָאמ ןוא ףָארטש ,ןרָאװ

 ןעמָאז עניילק יד דלעֿפ םעד ףיוא

 .ןעייז טשינ רעמ וטסלָאז

 ,רעצרעה יד ןיא תמא םעד ייז

 !ןעײטשרַאֿפ טשינ עכלעוו

 ,עקנָאל רעד ףיוא ןסעזעג ןיב'כ -- איבנ רעטייווצ

 ,טרעטיֿפעג ףָאש יד טרָאד

 ןֿפר ךימ ליטש ךיא רעה םעצולּפ

 : טרעטיצרַאֿפ בַײלב ךיא ןוא

 ! רעה ,עמיטש סטָאג סיוא-רעה

 ! רעוו איֿבנ סלארׂשי

 !ןָא תמא םעד גָאז
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 ,רׂש םעד ךיוא ,ךלמ םעד

 --- רַאֿפעג יד זיא סיורג שטָאכ

 ! ןָאמ ןוא ףָארטש ,ןרָאװ

 ,רעטיֿפ ןוא ריֿפ רעמ ףָאש ןייק טשינ

 :רעדניר .ןסקָא ןייק טשינ

 ךעטסַאּפ ַא רימ רעטציא ןוֿפ ַײז

 ! רעדניקי סלארׂשי ןוֿפ

 ןענַאטשעג ךיא ןיב םייל םעד ַײב -- איבנ רעטירד

 ,לגירק ַא רימ ןטענק

 ןטֿפול רעד ןיא ךיא רעה םעצולּפ

 ,לגילֿפ ןשיור ,ןעילֿפ

 !רעה ,עמיטש סטָאג סיוא-רעה

 !רעוו איֿבנ סלארׂשי

 !ןָא תמא םעד גָאז

 ,רׂש םעד ךיוא ,ךלמ םעד

 -- רַאֿפעג יד זיא סיורג שטָאב

 !ןָאמ ןוא ףָארטש ,ןרָאװ

 ןכוז וטסלָאז רעמ םייל ןייק טשינ

 | .רעבירג עסַאנ יד ןיא

 -- םערוֿפ ןגירק ןוא ּפעט ןייק טשינ

 ! רעביא- םערוֿפ ןשטנעמ

 ? איֿבנ ןוֿפ זיוה ןרַאֿפ ,רעדמערֿפ ,,וטסיב רעוו - רעטשרע

 -.ןעמוקעג טָאטש רעטַײװ ַא ןוֿפ איֿבנ םוצ -- ?ןאש

 ןריױלרַאֿפ סָאװ וטסָאה יצ ? רעגַאב ןַײד ןוא -- רעטייוו'צ

 ?ןעניֿפעג ריד סע לָאז איֿבנ רעד ,טסליװ ןוא

 איֿבנ רעַײא וצ רעהַא ךימ טָאה טכַארבעג -- לואש

 :;ןרילרַאֿפ סָאװ ןעק ךיא זַא ,זיולב ארומ יד
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 .ןרילרַאֿפ וצ ארומ יד טֿפָא רעסערג זיא'ס -- רעטשרע

 ,ןילַא טסולרַאֿפ םעד ןוֿפ

 | .רעדמערֿפ ,תמא זיא'ס | - לאש
 ןעגנַאזעג ערעַײא טשרע טרעהעג בָאה ךיא

 ןרעוו ךיא ןָאק יצ .רימ ןלעֿפעג ייז ןוא
 | .?ןבעל רעַײא ךיז רָאֿפ-טלעטש יװ ? איבנ א

 ,ורמוא רעקרַאטש ַא טֿפָא רעביא זדנוא טלַאֿפ טע -- רעטייווצ
 | !קידהמיא זיא סָאד יװ -- ?ואש
 - .רעדמערֿפ ,קיטכיר טשינ += רעטשרע

 ,ןבערטש ,ןכוז .ןשטנעמ םעד טבַײרט ורמוא רעד

 / .  !{הריצי ןוֿפ לכיה ןטסכעה םעד וצ ןוא

 ! טרעטַאמעג ןעגנּועז ןוֿפ רעבָא רעװ ךיא -- לואש
 ,טלָאמעד ןעגנועז ךיז ןקעלּפטנַא ודנוא ךיוא -- רעטירד

 ,רעדמערֿפ ,ןשינרעטַאמ ןוֿפ טדערעג טסָאה וד

 0 א | ?סגױזַא ןעד וטסעז סָאװ

 ! רעטסנעּפשעג עז ךיא - לואש
 / .רעביא ךיז טסַײר ,ךיז טטַײר סעּפע יו ,רעה ךיא
 ,ןליוו ייז ,םורַא רימ םעדעֿפ ןעִילֿפ סע

 ! ןבעװרַאֿפ ךימ טלָאמעד סבעװניּפש ַא ןיא יו

 ,םיאיֿבנ ,ךַײא ןוֿפ רע טָאה !שילרעטסיוא זיאס -- רעטשרע
 ? סכעלנע ןַא ש = לָאמַא ןעזעג'

 - רענייק - = םיאיבנ
 .ןעגנַאלק עדליוו טלָאמעד ךָאנ וצרעד רעה ךיא -- ?ואע

 . ןֿפרַאה ,ןטיײלֿפ ןוֿפ ליּפש ַא םּתסמ טסרעה וד -- רעטירד

 - - (ןלַײה ןלַאקַאש ןוא ןעָארק ןצכערק סע --- לואש

 ,שרעדנַא ץעמע רָאנ ,ריד ךיז טוַײװַאב טָאג טשינ -- רעטשרע

 / !רעזייב ַא טסַײג ַא רעביא סיוועג טלַאֿפ ךיד

 ?רעדמערֿפ .,ריד טרעטשרַאֿפ טימעג ןיײד טָאה רעוו ןוא --- רעטייווצ
  !איֿבנַא - ?אש
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 רעפטנע ןטכירעגמוא ןופ טניוטשרעד ןבַײלב םיאיבנ יד

 ,רעכלעזַא סָאד וטסיב רעװ :גָאז -- רעטשרע

 !?איֿבנ ַא ןקידלושַאב ױזַא טסגַאװ וד סָאװ

 !ךלמ א -- לואע
 קיּורמוא ןקוק םיא ףיוא-ןעמענ םיאיבנ יד

 ,רערָאלק ,ןֿפָא זדנוא גָאז ,רעדמערֿפ -- רעטייווצ
 ? ךלמ ,ןעמָאנ ןַײד ןוא זיא רע איֿבנ רעד -

 ! ךלמ רעד זיא -- לואש ! לאומש -- איֿבנ רעד -- לואזנ

 ןייטש יײז רַאפ טבַײלב ןוא לטנַאמ םעד ּפָארַא ךיז ןופ טפרַאװ רע

 רעדיילק עכעלגיניק יד ןיא

 לואש זיא'ס -- םיאיבנ
 ! לואש

 ! ןילַא רע
 ! קילגמוא .ָא

 ? םיאיֿבנ יד ןשיווצ לואש ָאד טוט סָאװ ---

 ! םינהּכ יד יװ ,ןעגנערבמוא זדנוא ליוו רע ---

 סיוא-טעז רע .לאומש סױרַא-טמוק זיוה ןופ ,הלהב עסיורג ַא טרעװ סע

 קנַארק רעייז

 ?רעטצנעֿפ ענַײמ רעטניה למוט ַא רַאֿפ סָאװ -- לאומש

 ןלואוט לָאמ ַא טײמ טעזרעד רע .ןסירעגסױרַא ךימ טָאה טעב ןוֿפ

 .זױה ןיא ךיז וצ קירוצ ליוו !לואש

 רעטציא ךימ טסעװ וד .געוו םעד םיא טלעטשרַאֿפ -- לואש
 !ןדַײמ ןענעק טשינ רעמ

 לואש ךלמ םעד בָאה'כ : םיא טגָאז !םיאיֿבנ :םיאיֿבנ יד וצ -- לואש

 לואש ךלמ םעד בָאה'כ :םיא טגָאז !םיאיֿבנ :םיאיֿבנ יד וצ--לאומש

 ! ןורּכז ןַײמ ןוֿפ טקעמעגסיוא ןיוש גנַאל ןוֿפ

 לואש ךלמ םעד בָאה'כ :איֿבנ רעד טגָאז סע -- םיאיבנ

 | ! ןורּכז ןַײמ ןוֿפ טקעמעגסיוא ןיוש גנַאל ןוֿפ

 ,ןעמָאנ ןַײמ ריד רַאֿפ זיא'ס :איֿבנ ,ןסיוװ ַײז -- לואש

 ,לואש זיולב -- ןעז ךיז לָאמ ןטשרע םעד ַײב יו
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 לואש זיא רימ רַאֿפ טיוט : םיא טגָאז !םיאיֿבנ -- לאומש

 .רעטסנעּפשעג ןעז המר ןיא ָאד טשינ ליוו'כ ןוא

 ,לואש זיא םיא רַאֿפ טיוט :איֿבנ רעד טגָאז סע -- םיאיבנ

 .רעטסנעּפשעג ןעז המר ןיא ָאד טשינ ליוו רע

 .ןֿפורעגסױרַא טסנעּפשעג סָאד טָאה רע ןוא -- ?ואזט

 ...?לאומש איֿבנ רעד ןעוועג טשינ סע זיא יצ

 ,םַאטשּפָא ןכיױה םעד םיא לײב טכוזעג טשינ בָאהיכ -- לאומש

 ! תוחילש -- וזיולב רָאנ ןעוועג רימ רַאֿפ זיא רע

 ! תוחילש זיולב דעמ ןַײז טשינ ליוװ ךיא ! ןיינ ,ןיינ -- ?ואש

 .ןטולב עסייה ןוא שיײלֿפ ןוֿפ שטנעמ ַא ןיב ךיא

 ,םיחמצ עלַא ףיוא טלַאֿפ ןגער רעבלעז רעד

 ךיז טילבעצ ,טסקַאוװעצ ץנַאלֿפ ןוא טנורֿפ עדעי רָאנ

 .ןעזסיוא ןוא רילָאק ,ךורעג םענעגייא טימ

 ,םענַײד ןיא ,טרָאװ ןיא ךיז לָאז ךיא זַא ,טסליוװ ֹוד

 ?וטסנעק יצ טרָאװ ןוֿפ טרעוװ יד רָאנ ? ןעלדנַאװרַאֿפ

 ליֿפ ױזַא ףיוא ןצַאש וצ זיולב זיא טרעװ ןַײז

 ! סע ןעק ןריֿפרעד טָאט וצ ך י א לֿפיװ ףיוא

 ?תועט ַא טַאהעג ךימ ןלייוו םַײב טסָאה וד

 ?תועט ַא טרעװרַאֿפ ר י מ זיא סָאװ רַאֿפ :גָאז ןוא

 תועט ןַײמ בָאה'כ :ןסיו רע לָאז !םיאיֿכנ -- לאומש
 !ןבעגרַאֿפ טשינ ךיז ןײלַא גָאט וצ טנַײה זיב

 ,המר גנוטסעֿפ ַא רימ רעטלע רעד ףיוא זיא'ס

 ,הסיֿפת ןַײמ ךַײלג וצ ךיוא רעבָא ןיוש זיא יז

 !גנובעגרַאֿפ םוש ןייק דניז ףיוא ןַײז טשינ רָאט סע

 !טכערמוא סָאד זיא'ס יװ ,גנערטש ןַײז ףרַאד רשוי רעד

 ןבילקעגסיוא ןרָאװעג רימ ןוֿפ טסיב וד

 ןטכיגרַאֿפ וצ לאדׂשי ןוֿפ םיאנוׂש יד

 תוחילש עסיורג ןַײד טריֿפעגסױא טשינ טסָאה וד

 !ןרָאװעג סט ש י נג רעירֿפ יו רימ רַאֿפ טסיב ןוא
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 ךיז טקראטש לוק ןַײז

 -- ןעמוק טעװ רערעדנַא ןַא טרָא ןַײד ףיוא ןוא

 ןליֿפַא דניז עטסברַאה ענַײז ! דוד זיא'ס

 ,ךשוח רעד טכַאנ ַײב ןיא'ס יװ ,ןַײז ןלעװ ייז

 ! תולעמ ענַײז :ןרעטש יד ןעז וצ ידּכ

 םיּתשִילּפ יד רָאג ןוֿפ רע טעװ סָאד ! דוד זיא'ס

 ןעַײרֿפַאב ןיוש קיבייא ףיוא ןלארׂשי

 ןעמוק ןלעװ ענַײז ןדנעל יד ןוֿפ ןוא

 !םירׂש עכיוה ןוא עשידלעה םיכלמ ליֿפ

 ,רעטיול רעיײז רעבָא ,רעכאװש טרעװ לוק ןַײז

 ןלייצרעד ןוא ןעגניז לארׂשי טעוו'ס ןוא

 -- רעדנּווװ ,תורוֿבג ,םיׂשעמ עסיורג ענַײז ןוֿפ

 !תורוד עלַא ןוֿפ ףוס עמַאס םעד וצ זיב

 םיאיבג יד ןופ טנעה יד ףיוא ןעמַאזוצ-טלַאפ רע |

 איֿבנ רעד סיוא טייג'ס !ייוו ,,יוא ,זדנוא ֹוצ ייוו ,יוא -- םיאיבנ

 ! םיא טריֿפ רדח ןיא ךיז ֹוצ

 !רעגעלעג םוצ
 ךיז טביײה'ס .רעלעקנוט טרעװ'ס .ןַײרַא זה ןיא ןלאומש טריפ ןעמ

 המר ןופ סרעניווװנַײא עכעלטע ךרוד-ןפיול'ס .םערוטש א ףיוא

 !לואש ןעמוקעג זיא המר ןייק :טגָאז ןעמ -- רעטשרע

 !ןעגנַאגעגסױא איֿבנ רעד זיא סע :טגָאז ןעמ -- רעטייווצ

 !ןרָאצ סלואש רַאֿפ זדנוא ןציש טעװ רעוו ,יוא -- רעטירד

 ! ןרָאװעג םיא רַאֿפ טציא רקֿפה ןענַײז רימ -- ךעטרעפ
 !ןֿפױלטנַא ףרַאד ןעמ

 !גנרעב יד ןיא

 !ןלייה ןיא

 - ףיז ןפיולעצ

 ,,.ןגָאז ךַײא ליוו ךיא ...טרַאװ עגר ַא !ןייטש טבַײלב -- ?ואע
 ,..ןדנּוװשרַאֿפ ןיוש עלַא ...רענייק רעמ טשינ
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 ?ןשטנעמ ןוֿפ םורַא סַאג יד טסוּפ טרעװ סָאװ רַאֿפ

 ? רעיוט-ןוא-ריט קילַײא ןעמ טסילשרַאֿפ סָאװ רַאֿפ

 ,ןזיװַאב ףלָאװ ַא לָאמ ַא טימ ךיז טלָאװ'ס ןעוו

 !דחּפ רעד ױזַא סיורג ןַײז טֿפרַאדעג טשינ טלָאװ

 ,ןרָאװעג טסנעּפשעג סָאד עקַאט ךיא ןיב יצ

 ?ןקערש עלַא ןכלעוו ,עלַא רַאֿפ קערש ַא

 איֿבנ רעד ךַײא טָאה טצײרעגֿפױא !ןשטנעמ ,ָא

 ,טקינעּפשרעדיװ םיא בָאה'כ לַײװ -- רימ ןגעקַא

 ?ןלָאצַאב דניז רעד רַאֿפ ךיא ףרַאד ךָאנ גנַאל יו

 ...םולש ךָאנ ...ֹור ךָאנ קנעב ךיא ...דימ ןיוש ןיב ךיא

 1946 שזדָאל

 ןַאמזוט-ץפח הכלמ

 עובלנ

 ריד ַײב ךיא גיל טָא

 ,סנסוֿפוצ ןזעוב ַײב ןגעלעג זיא תור יו

 ,ימענ ַא טָאה טקישעג טינ ךימ רָאנ

 ,ןַאּפש ןַײמ וצרעהַא טרעכיגעג טָאה ןײלַא

 / .ןַאמ ןַײמ עובלג

 עטסיוו ַא הרקע ןַא ןיב ךיא ,עז

 ,ןַארַאֿפ רימ ףליה ַא זיא ריד ןיא ןוא

 .ןַאמ ןַײמ עובלג

 : טגָאז עמ

 ,עינָאלד רענעֿפָא ןַײד ןיא

 ,ךייה רעד ןיא טרָאד טָא
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 ,ךיירגרעד ךיא גיוא ןטימ םיוק סָאװ

 --- הלוגס ַא זיא

 .ןַארַאֿפ עכלעזַא עצרַאװש ןסיריא

 .ןַאמ ןַײמ עובלג

 ,ןצרַאװש ַא סיריא ןַא רעטנורַא רימ ףרַאװ
 ,םס ןַײז ןעגנילש לעוו'כ ,רעַײֿפ ןַײז ןסע לעװ ךיא
 .ןַאמ ןַײמ עובלג

 ,טוג ױזַא ,קרַאטש ױזַא ,סיורג ױזַא טסיב וד

 ,טולב ןַײמ ןיא ןייוועג סָאד גיװרַאֿפ ןוא וצ ךימ קעד

 ,ןַארַאֿפ ךָאד ריד ַײב םימחר זיא'ס

 ,ןַאמ ןַײמ עובלג

 ןרעטש ענַײד רימ רעביא סיוא-טיירּפש -- םעד ךָאנ
 ,ןרעבעג עסַײװ ךעלעֿפעש ריד לעוװו ךיא ןוא
 ,ןַארַאֿפ זיא טָאג זַא ,ןסיוו ןיוש ךיא לעוװ

 .ןַאמ ןַײמ עובלג

 ךיוא ךיא עקַאט ןוא סעדַאטס ענעצנַאג

 -- ךיוב ןַײד סיוגנעל ןליּפש ךיז ןלעוו

 ,ןג ןשיכנּת ןטלַא ןיא יװ ןַײז טעוו

 .ןַאמ ןַײמ עובלג

 ןרעבעג .ןרעבעג ריד ץלַא ךָאנ לעװ ךיא ןוא

 .ןרעוו רימ ןוֿפ טעוו עלעביוטש ַא לקזיב

 ןגָארט לסקַא ןֿפױא קידנעטש סָאד וטסלָאז

 ,ךיא ןוא

 ,ןגָאז טינ רָאג רעמ לע ,עטליטשרַאֿפ ַא

 ,ןַארַאֿפ טינ טרָאװ ןייק זיא דײרֿפ אזַא רַאֿפ לַײװ

 .ןַאמ ןַײמ עובלג
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 ,ןצרַאװש ַא סיריא ןַא רעטנורַא רימ ףרַאװ

 ,םס ןַײז ןעגנילש ןוא רעַײֿפ ןַײז ןסע לעוו'כ

 .ןַאמ ןַײמ עובלג

 1965 ביבָא'לת ,ןעקנעדעג ןופ סנטָאש ךוב ןופ

 ףרָאדנשַא לארשי

 ףור ךלס רעד
 ןטקַא פ ןיא עמץקַאּפ עשיטַאמַארד

 דליב עט1 סָאד

 טרעה רעמייב יד רעטניה ןופ ץעגרע ,דוד ךלמ ןופ ןטרָאג רעד ,טנװָא
 "ןעמוק סע .רעדליװ ,רעקרַאטש ץלַא טועװ ןליּפש סָאד .ןליּפש ךיז

 ,ךעלרָאּפ ןוא סעפורג ענעדיײשרַאפ קידנצנַאט ףױרַא
 בדנוי ןוא ןונמַא ןעמוק'ס

 רעטַאלֿפ ַא ןָאטעג טָאה סריא דיילק עסַײװ סָאד -- ןונמַא

 .ןדנּוװשרַאֿפ זיא סע ןוא לגעז ַא יו ךַײלג

 לגעז עלַא לו ןוא םערוטש רעד ןיב ךיא

 ,ךיז טליוו רימ ּוװ ,ןבַײרט גנוטכיר רענעי ןיא

 !ןסַײרעצ ייז רעקיטש ףיוא ךיא לעװ -- טשינ ןעוו

 .ןעלגעז עכלעזַא ךָאנ ליֿפצ ךיז טסגָאי וד -- בדנוןי

 רעכיג ,ןעגניוװצַאב ןרמּת ךיז גָאי טשינ

 .רעדורב ןצלָאטש ריא ,ןעמולשֿבַא גיזַאב

 .רענעש ליֿפ רימ ןוֿפ ,ןייש זיא רע .תמא זיא'ס -- ןונמַא

 ? טייקנייש ןַײז ןוֿפ רעבָא םולשֿבַא טָאה סָאוװ

 ןריֿפ ךיז ריא טימ ױזַא יו טשינ טסייוו רע

 ,םולשֿבַא גלָאֿפרעד טָאה ןעיורֿפ ַײב זיולב טשינ -- בנודְוי

 .ןעלכיימש ךיז קלָאֿפ םוצ ױזַא יו ךיוא טסייוו רע
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 ,ןשרעה וצ קלָאֿפ רעביא םיא טסולג סע ,סייוו ךיא -- ןונמַא

 ןעױרֿפ ענייש רעביא ,לשמל ,רימ יוו

 .טקיטעּפשרַאֿפ ךיז לסיב ַא טָאה רע !דָאש ַא

 ,דוד ךלמ ןוֿפ רוכב רעד ,ךיא -- ןונמַא זיא'ס

 ּ! רעטָאֿפ ןוֿפ ןיורק יד ןענעשרי לעװ ךיא ןוא

 !טנרָאװעג םיא רַאֿפ ַײז :רעביא-רזח ךיא -- בדנוי

 ,ןעניד זיולב דייר עלַא ענַײד ,ךיז טכַאד רימ -- ןונמַא

 ,ןסעגרַאֿפ ןרמּת ןיא לָאז ךיא ידּכ

 !ןעגנילעג טשינ ריד טעװ סע !ימ עטסיזמוא

 ,ךלמ רעוו ךיא ןעוו ,לָאמ ַא ןַײז וטסליוװ םיוק

 ,ןענידרַאֿפ ךיז רעִירֿפ וטסֿפרַאד -- ץעוי ןַײמ

 !ןעמוקַאב וצ יז יוװ ,הצע ןַא ליוו ךיא

 .ןלעטשוצנַײא ליֿפ ױזַא טשינ ךיז טניױל סע -- בדנוי

 ןענַארַאֿפ טשינ ןעד ףיוה ןֿפױא ןענַײז יצ

 ?רמֹּת זיא'ס יו ענייש עכלעזַא ליֿפ ךָאנ

 דוד ךלמ ןוֿפ ףיוה ןֿפױא ָאד ןיב ךיא -- ןונמַא

 רענעמ עלַא ןוֿפ רעטסנסַאלעגסיוא רעד

 עטסקידהעונצ עמַאס יד זיא רמת ןוא

 ! ךימ טצייר ןוא טקָאל רמּת ,ןעױרֿפ עלַא ןוֿפ

 רענעמ ןוֿפ רעטסנעסַאלעגסיױא רעד ,ליוו ךיא

 !עטסקידהעונצ יד ױרֿפ יד לָאז ןציזַאב

 טגָאז .הצע ןַא ריד רַאֿפ טכַארטרַאֿפ בָאה ךיא .םוק ,ָאט -- בדנוי

 .רמת ,םולשֿבַא טמוק'ס .ּפָאךעייג יז ןענונמַא ליטש סעפע

 ? ֿבוט-םוי רעד טנַײה ,רמּת ,ריד טלעֿפעג יוװ ןוא -- םולשעבַא

 | ,עטשיורַאב ַא ,עלוד ַא סױרַא-ייג ךיא -- רמת
 ןטָארטעג דרע רעטסעֿפ ףיוא טשינ טלָאװ ךיא יו

 ,לֿפיש ןטבַײל ַא ףיוא ןגָארטעג ךיז רָאנ

 ,ןעגיווועגוצ רעטעּפש ,רעטסעווש ,ךיז טסעוװ וד -- םולשבַא

 ,סנסקַאװרעד ַא לדיימ ַא ןיוש ךָאד טסיב וד
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 ןטלַאהַאב ךיז ,רמּת ,ךָאנ וטסעוו גנַאל יו
 ? תומולח ןוא םירדח עשלדיימ ןיא

 ; רימ טכַאד ,ןקילב יד רימ ףיוא ןַאמ ַא טֿפרַאװ'ס ןעוו -- רמת
 .םינּפ ןַײמ ףיוא ןקעלֿפ רעביא ןזָאל ייז

 .עטסנעש יד ףיוה טכלמ ןֿפױא ןענַײז רימ -- םולשבא
 ,רענעמ יד ןוֿפ ןקילב ןגלָאֿפרַאֿפ ךיד ביוא
 .ןעױרֿפ יד ןוֿפ ןקילב יד ךימ ןגלָאֿפרַאֿפ

 ,ןקילב-ןעױרֿפ יד רַאֿפ ארומ טסָאה וד ןוא -- רמת
 ?רענעמ יד ןוֿפ ןקילב רַאֿפ ךיא יו ױזַא

 ,ןקילב-ןעױרֿפ ןייק רַאֿפ ארומ טשינ בָאה ךיא -- םולשבַא
 ,רעדיוורעד רימ עלַא רעבָא ןענַײז ייז
 ,רעקלעֿפ רעביא הלשממ ןוֿפ םולח ךיא
 .תולרוג עכעלשטנעמ יד טימ ןעקנעל ןוֿפ
 ,ןונמא ןוא ,םור ךָאנ ,טכַאמ"םיכלמ ךָאנ קנעב ךיא
 ! ןעמוקַאב ימ ןָא סנייצלַא ץלַא סָאד טעװ רע

 ֿבדנוי ,ןונמַא ךיז ץַײװַאב טנורגרעטניה ןיא
 ! םולשֿבַא ריא טימ זיא'ס !םניחב ימ יד -- ןונמַא
 ,הצע ןַא טרעלקעגוצ בדנוי טָאה'ס בוא -- בדנוי

 ,גנושַאררעביא רעדעי ףיוא טכַארטרַאֿפ יז זיא
 ןעמולשֿבַא וצ ךיז טרעטנענרעד רע

 ,ימלּת ,םענַײד ןדייז ןוֿפ ,רושג ןוֿפ ! רׂש ,ָא
 .חילש ַא ןעמוקעג ריד וצ טציא זיא

 ?חילש רעד זיא ּוװ ? ימלּת ןדייז ןוֿפ -- םולשבַא

 ?ןעמוקעג טשינ ץַאלַאּפ ןיא רע זיא סָאװ רַאֿפ

 ,ןדמערֿפ ַא טָאטש ןיא טשינ ןזָאל םירמוש יד -- בדנוי
 ? רעדמערֿפ ַא זיא ,חילש ַא ןדייז ןוֿפ -- םולשבַא

 :ןרמּת וצ !ןריֿפוצֿפױא ךיז יװ ןענרעל ייז לעװ ךיא
 ,רעביא ךיד זָאל ךיא סָאװ ,רמּת ,לחומ ַײז
 ּפָא .ןרעקוצמוא ץַאלַאּפ ןיא דלַאב ךיז ףָאה ךיא

 ןעננמַא וצ טרעקעגקירוצ ךיז טָאה -- בדנוי
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 .ןבילבעג ןיילַא זיא יז :עז -- רעטציא ןוא

 .פָא .ןענַאד ןוֿפ ייג ךיא .קירעביא ןיוש ןיב ךיא

 עלַײװ ַא ךָאנ .קעװַא זיא םולשבַא ןיהּוװ גנוטכיר רעד ןיא טקוק רמת

 ףיט טריפ סָאװ ,געװ םעד רעביא ןייג טכאוטראפ ,ךעלעמַאּפ יז טמענ

 ,ןוגמַא ריפַא גנורּפש ַא טיג םױב א רעטניה ןופ ,ןַײוַא ןטרָאג ןיא

 .קערש טימ ּפָא טגנירּפש יז

 !טָאג .ָא -- רמת

 ? ןֿפור תוֿפּתוש ןיא ,טָאג .ךָאנ סָאװ וצ --- ןונמַא

 ,רעקירעביא ןַא ךיוא זיא טָאג וליֿפַא

 .לדיימ ַא טימ רוחב ַא ןוֿפ ךיז ןֿפערט םַײב

 ןעמ טלייצרעד טסיזמוא טשינ ! ןונמַא ,טסרעטסעל וד -- רמת

 ,םיׂשעמ ענַײז ןוא ריד ןגעוו ליֿפ יױװַא

 םירדח עשלדיימ ענַײד זיב !טוג יװ -- ןונמַא

 !ןעגנַאגרעד ףךיוא ןיוש ןענונמַא ןגעוו זיא

 !ןעױרֿפ ע לַא תמאב ביל טסָאה וד ןוא -- רמת

 !רמּת -- ענייא ךיא ביל טציא -- ןונמַא

 :+וטסדער סָאװ ? ךימ .ןקָארשרעד קירוצ ךיז טיצ - רמח

 ןליּפש רעקרַאטש ךיז טרעה סצ

 ,ןטײלֿפ ,ןֿפרַאה ןוֿפ םיטש יד רעה !רמּת ,ָא -- ןונמַא

 :ןטעב ,ןֿפור ייז ,רעה !ןקיוּפ ,ןעלבמיצ ןוֿפ

 !רמּת ,ןונמַא טימ ץנַאט !ױמּת ,ןצנַאט םוק

 ארומ ךיוא בָאה ןוא ליּפש םעד רַאֿפ ךיז קערש ךיא -- רמת

 ךימ זָאל ,ןקילב עדליוװ ענַײד רַאֿפ ,ריד רַאֿפ

 .ייעמַאמ יד טרַאוװ'ס ...רעמיצ ןיא ךיז וצ קירוצ

 !טשינ דניק ןייק טסיב .עמַאמ ןַײד טשינ רָאנ ןָאמרעד --- ןונמַא

 ,ןציירעצ ױזַא ןענונמַא וטסנעק םיוק

 ,ךיז וצ יז טסַײר רע !עֿפַײר ַא ױרֿפ ַא ,ױרֿפ ַא ןיוש וטסיב ןַאד

 נָא טגנעה יז .ץנַאט ןדליװ ַא ןיא ריא טימ קעװַא ךיז זָאל

 .סמערָא ענַײז ףױא קיטכעמ

 ,םענַײד רעּפרעק ןוֿפ טײקמערַאװ יד ליֿפ ךיא
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 טײקֿפַײטש יד ןוא ...םעטָא ןַײד ...ןשלדיימ םעד

 ...ןטסורב ענַײד ןוֿפ

 ,ךיד רעװשַאב ךיא !ןונמַא -- רמת

 ..רעטרעװ עכלעזַא רעמ ןדייר טשינ טסלָאז וד

 ...דנַאש רַאֿפ ברַאטש ךיא ... ברַאטש ךיא

 !עביל רַאֿפ -- ךיא ןוא -- ןונמַא

 ןלַאֿפפצמוא יו גנוגעווַאב ַא טכַאמ רע

 ! ןונמַא ,רעֿפטנע ? ןונמַא ,ריד זיא סָאװ -- רמת

 ... גנובעלרעביא ליֿפ-וצ ןוֿפ . . .ךיא . ..שלח ךיא -- ןונמַא

 ..+ ךימ זָאל !ןשטנעמ ןֿפור לעוו'כ -- רמת

 !רעביא-בַײלב !ןיינ -- ןונמֲא

 ןרעטשעצ טשינ םענייק ֿבוט-םוי םעד ליוװ ךיא

 ...רעמיצ ןַײמ ןיא ךימ ריֿפ ...ךימ ריֿפ .. .קישיור זיא'ס

 ָאד רָאנ ,רעמיצ ןייז ןוֿפ ריט רעד וצ םיא טריֿפ רמת

 .ןייטזע יז טבַײלב

 .רעטַײװ םוק ? ןייטש ןבילבעג וטסיב סָאװ רַאֿפ

 ..יארומ ךיא בָאה רעמיצ ןַײד ןיא ..ךיז קערש ךיא -- רמת

 ןוֿפ יו ;גױבעג ןעגנַאגעג טַײצ עצנַאג יד זיא סָאװ ןונמַא

 ּפַאכ ַא יז טיג ,סױא לָאמ ַא טימ ךיז טכַײלג ,טריֿפעג ןרמת

 .רעמיצ ןיא ךיז וצ ןַײרַא יז טגָארט ןוא טנעה יד ףױא

 רעמ ןוא טּפַאלקרַאֿפ טרעוו ריט יד .יירשעג ַא ךיז טרעה'ס

 .טַײז רענעי ןוֿפ טשינ רָאג ןוש ךיז טרעה

 ןדניװשרַאֿפ ץלַא טשינ ןעק ןגיוא ענַײמ ןוֿפ .טירטֿפױא -- ךוד

 .םולח ַא זיא'ס זַא .טניימעג בָאה ךיא .דליב סָאד

 ,רעטנענ ץלַא ךַאד ןֿפױא ןעגנַאגעג ןיב ךיא

 ןטֿפול רעד ןיא ךיא ןַאּפש טָא ,דנַאר םעד טכיירגרעד

 .סנסוֿפוצ ריא וצ ּפָארַאילַאֿפ ַא וט ןוא

 לגנִיי ַא ןעד ךיא ןיב יצ ? רימ טימ זיא סָאװ

 ?טעקַאגנ עז ךיא סָאװ ,ױרֿפ עטשרע יד ,יז ןוא

 ןטלַא ןַא םיוב ַא ןוֿפ עֿבט יד ןיוש זיא'ס
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 ,ןדניצוצנָא רעלענש ךיז -- םענעקורט ַא

 !ןויסנ ַא וצ טכענק ןַײד גנערב טשינ .טָאג ,ָא

 ,ךעלײרֿפ ןענַײז ,ןעקנירט ,ןסע עלַא ןעוו .טירטֿפױא -- לפותיחַא
 ,ךלמ םעד קידנביול ,רעדיל ןעגניז ןוא

 טרעדנוזעגּפָא ךיז ליטש -- ? ךלמ רעד טוט סָאװ

 ...רעטכַארטרַאֿפ ַא טעשזדנָאלב ןוא טסעג עלַא ןוֿפ

 ןעַײרֿפַאב שיור םענוֿפ ךיז טלָאװעג בָאה ךיא -- ךוד

 .ןעגנַאגעגסױרַא זיוה ןוֿפ ךַאד ןֿפױא ןוא

 ?טקיױרַאב טרָאד ןיז טסָאה וד -- ?פותיזחַא
 :לָאמ ַא טימ ...טקַרַאב ,ָאי -- ךוד

 ,ןשטנעמ ךָאד טסָאה וד .,ץלַא ןוֿפ טסייוו וד ,סיוא-רעה

 ,תועידי םוטעמוא ןוֿפ ריד ןעגנערב סָאװ

 ?ץַאלַאּפ ןַײמ םורַא טניוװ סע רעוו וטסייוו יצ

 ,ךלמ ,הוולש ןוא טייקרעכיז ןַײד טיה ךיא -- לפותיחַא
 ,ןגרָאז וצ ֿבוח רעטשרע ןַײמ ןעוועג זיא'ס ןוא

 ,םינכש ענַײד ןרעוו ןלָאז זיולב דנַײרֿפ זַא

 ?ןגעקַא זיוה ןיא טניוװ סע רעוו ,וטסייוו ןוא -- דוד

 .סייוו ךיא -- לפותיזַא

 .נָאז ָאט -- ךוד

 .יּתוחה ירוא -- לפותיחַא
 ? םירוביג יד ןוֿפ טשינ רע זיא ? הירוא -- ךוד

 .רע זיאס -- לפותיחַא
 המחלמ רעד ףיוא זיא רע :טכַאד רימ -- ךוְד

 ?ןטרָאד סע טניוװ ךָאנ רעוװ .ןומע ןגעקַא

 ? רעטסעווש ןַײז

 ,לקינייא ןַײמ ,יז טסייה ,עֿבש-תב .בַײװ ןַײז ,ןייג -- ?םותיזחַא
 ? עדייז ריא -- וד !ךעלגעמ טשינ -- ךוד

 ? רשֿפא קילגמוא ןַא ? ןעשעג ריא טימ זיא סָאװ -- ?פותיזחַא

 עֿבש-תב טָאה סע סָאװ רַאֿפ זיולב טרעדנוװ ךימ -- ךוד

 .ןזיועג רימ ַײב זיוה ןיא טשינ לָאמ ןייק ךיז
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 ,םענַיײמ רוביג ןוֿפ בַײװ סָאד זיא עֿבש-תב

 תוחמׂש יד ךיוא ןענַײז תוחמׂש ענַײמ ןוא
 ,דנַײרֿפ ענַײמ ןוֿפ

 ,ךלמ ןַײמ ,טכערעג טסיב וד -- לפותיחַא

 עגולק ַא ןוא ענייש ַא ױרֿפ ַא זיא יז

 ,ןריצַאב ףיוה ןַײד ךיז טימ סיוועג טעװ ןוא

 ? ןֿפור יז דניצַא ןייג ךיא לָאז רשֿפא ןוא

 ,ןֿפור ןעֿבש-תב טסנעק וד -- ךוד

 ּפָא -- ?פותיחַא
 ? ךיא וט סָאװ ,טָאג -- ךוד

 ?ןעגנערב יז רעהַא טקישעג ךיא בָאה סָאװ רַאֿפ

 ,ןגָאירעד ,ןעַײרשכָאנ ףֹּכיּת םיא זומ ךיא

 ,ןֿפור טשינ יז ןוא ןרעקמוא ךיז לָאז רע

 רעטנוא רימ ךיז ןכערב ייז -- סיֿפ ענַיײמ רָאנ

 ! ןעמוג םוצ טּפעלקעגוצ רימ גנוצ יד זיא'ס ןוא

 ,ןֿפור וצ יז ןענַאטשַאב זיא רע לענש יו

 !ןטׂש רעד ,טדערעגוצ וליֿפַא טָאה רע

 עבשש-תב ,לףפותיזזַא :טירטֿפױא

 ,עֿבש-תב ,לקינייא ןַײמ ריד רַאֿפ טייטש ָאד -- ?פותיזחַא

 !דוד ךלמ רעסיורג רעד טביולעג ןַײז לָאז .טינק -- עבש-תב

 ןגיל םיאנוׂש יד ןעז זיולב ליוו ךיא ,ףיוא-ייטש -- דוד

 רעבָא ךיא ליוו ייז -- דנַײרֿפ יד .סיֿפ ענַײמ וצ
 .ןייטש רימ טַײז ןַײמ ַײב דימּת ןעז

 ,ךלמ ,ָא .ףיוא-טייטש -- עבש-תב

 ! טייקסיורג ןַײד ןוֿפ ליֿפ ױזַא טרעהעג בָאה ךיא

 ,טייקסיורג ןַײמ ןוֿפ ןלייצרעד טרעהעג טסָאה וד -- ךוד

 -- ןלייצרעד טשינ ןעמ ףרַאד טייקנייש ןַײד ןוֿפ רָאנ
 ,ןיילַא ךיײלג יז עז ךיא

 ,..ךלמ ,רימ ביולרעד .ץיגוצקעווַא גנוגעווַאב ַא טכַאמ -- לפותיחַא
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 ,ןיג ךיז טזָאל לפותיחַא .ןרעטַײװרעד ֹוצ ךיז קנּוװ א םיא טיג דוד

 א רעטניה ךיז רע טלַאהַאב ,ןטרָאג ןופ ףיט רעד ןיא טָאטשנַא רָאנ

 .ךערּפשעג םוצ רעטנוא ךיז טרעה ןֹוא םיוב ןטנעַאנ

 ?עֿבש"תב ,טסיב וד ןייש יו שטָאכ וטסייוו יצ -- ךוד

 !ןגָאז רימ טרעהעג סָאד ךיא בָאה ןטלעז יװ -- עבשע-תב

 ? חירוא ,ןַאמ ןַײד ןוא ?ןטלעז עשז-סָאװ רַאֿפ --- ךוד

 ,ןרָאי-רעדניק יד ןוֿפ ךָאנ ךיז ןענעק רימ -- עבש-תב

 ןבעל ןיא טַאהעג ױרֿפ עטייווצ ןייק טָאה רע

 : ןגָאז םיא טוורּפעג לָאמַא בָאה ךיא ןעוו ןוא

 "! רעּפרעק ןַײמ זיא סע ןייש יוװ עז ,הירוא;

 :ךימ טגערֿפעג דניק ַא ןוֿפ תומימת טימ רע טָאה

 ?ןכלעזַא ףוג ַא ױרֿפ עדעי טשינ טָאה יצ --

 .ןעױרֿפ ליֿפ טַאהעג בָאה ךיא ,טשינ ןקייל ךיא -- ךוד

 ןעױרֿפ עלַא יז ךרוד :עֿבש-תב .סייוו רָאנ

 !ענייא ,ענייא יװ רעמ טשינ טכוזעג ךיא בָאה

 ? עגייא יד טָא ןענוֿפעג טשינ טסָאה וד ןוא -- עבש-תב

 ןענוֿפעג טַײצ ַא ףיוא ענייא יד בָאה ךיא -- ךוד

 ,ןרָאי טימ לָאמָא

 ?ףלמ רעד טניימ ןעלכימ -- עבשע-תב

 .ןבעל ןַײמ ריד רַאֿפ דמערֿפ טשינ זיא'ס זַא ,עז ךיא -- ךוד

 רעטומ יד רימ טָאה סגיילק ַא דניק ַא יװ ךָאנ -- עבש-תב

 ,ףוחצנ ןַײד ןגעוו רעדיל ןעגנוזעג

 .רוביג םעד ןתילג רעביא ,לגנִיי סלָא

 ןלייצרעד רימ רעטָאֿפ רעד ךיוא טגעלֿפ ךָאנרעד

 .רעדיל ענַײד ןוֿפ ןוא תורוֿבג ענַײד ןוֿפ

 ןעמוקעג טסיב ןעוו ,קנעדעג ךיא ,לָאמ ןייא ןוא

 ,םיּתשילּפ רעביא ןוחצנ ַא ךָאנ ,טכַאלש ןוֿפ

 ןבילקעגסיוא ןרָאװעג ,דניק ַא ,ךיא ןיב

 .ןסירגַאב ךיד ןעמולב טימ ןײגנגעקַא

 ,ןעמונעג ייז טסָאה .טגנַאלרעד ריד ייז בָאה ךיא
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 ןבעגעג שוק ַא קַאב רעד ףיוא ןוא טקנַאדעג

 !םינּפ ןַײמ טנַײה זיב טנערב רע --- שוק רענעי ,ָא

 ? עניילק סָאד ,עלעדיימ סָאד ,ךימ וטסקנעדעג

 .ןענָאמדעד טשינ ךיז ןעק ךיא .ןיינ ,לחומ ַײז -- ךוד

 ?לָאמ ןטשרע םוצ טציא ךימ טסעז וד -- עבש-תב

 ,עטייווצ סָאד -- ךוד

 ?לָאמ טשרע סָאד ןעוו ןוא -- עבש-תב

 ,רעמיצ ןיא סָאװ:-רָאנ -- ךוד

 -- ןוא םייה רעד ןיא ןטעזעג ןַאד ךָאד ןיב ךיא -- עבש-תב
 .ךיז ןשַאוװעג -- ךוד
 ? ךלמ רעד טסייוו ןענַאװ ןוֿפ -- עבש-תב

 ,ןריצַאּפש ךַאד ןֿפױא ןעגנַאגעג ןיב ךיא --- ךוד

 .ןדָאבעג ךיז טסָאה וד יוװ ןטרָאד ןוֿפ ןעזעג

 !עֿבש-תב ,ףוג ןַײד זיא קיטכערּפ יוװ ,ןייש יו

 ןעױרֿפ עלַא ַײב יו רענעש ךָאנ רע זיא -- עבש-תב

 ?טנעקעג טציא זיב טסָאה סָאװ

 !רענעש ,רענעש ךָאנ -- ךוד

 !טָאג .ַא -- עבש-תב

 ןעירֿפ ענייש ליֿפ טנעקעג בָאה ךיא -- ךוד

 ,עטשרע יד זיולב :תמאב טָאהעג ביל רָאנ

 ,ןסירעגקעװַא רימ ןוֿפ יז לואש טָאה'ס

 -- טנגעגַאב קירוצ ךיז ןבָאה רימ ןעוו ןוא

 .עדמערֿפ ןגעקַא ךיז ןענַײז ןענַאטשעג

 ןעגנַאגעג ױזַא רָאי ךָאנ רָאי זיא לַײװרעד

 .תוגאד ,תומחלמ טימ ,ערעווש --- ןרָאי ןוא

 ,ןיוש טניימעג בָאה ןוא ךיז טרעטלעעג בָאה ךיא

 ןשָאלעגסיוא ךיז טָאה ןצרַאה ןַײמ ןיא זַא

 .עביל ןוֿפ קנוֿפ רעטצעל רעד ןיוש קיבייא ףיוא

 ןדָאב ךיז ןעורעד ךיד בָאה ךיא ןעוו ,טציא רָאנ

 טרעקַאלֿפ ןצרַאה ןַײמ ןיא זַא ,טליֿפרעד ךיא בָאה
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 ,ןרָאי-טנגוי יד ןוֿפ רעַײֿפ סָאד ַײנסֿפױא

 עביל עטצעל יד :סיוועג ןיוש סָאד סייוו ךיא

 .'רעטשרע רעד ףיוא ךעלנע זיא

 ...רעטַײװ דייר ...דייר -- עבש-תב

 הנּתמ יד טסיב וד זַא ,דניצַא ליֿפ ךיא -- ךוד

 ןבעל ןַײמ ךָאנ רימ טקנעש סע סָאװ ,עטצעל יד

 ,גָאטטסברַאה ןיא ?טַײטַאב סָאװ ןויס ןיא ןוז יד

 !רעַײט ןוא לַארטש רעדעי ריא זדנוא זיא ביל יו

 ,..טסברַאה םעד ביל ךיא -- עבשיתב

 ,..טכורֿפ ןוא טײקֿפַײר ןוֿפ טַײצ יד זיא רע

 לֿפותיחַא .ןעבזע-תב טימ ּפָא .. .עֿפש ןַײז ןוֿפ ןסינעג םוק ָאט -- ךוד

 .םיוב ןרעטניה ןוֿפ ריֿפַא-טמוק

 !ןעגנולעג ליּפש סָאד רימ זיא טוג יװ !ַאהַא -- ?פותיחַא

 ןגיוא-הוואּת עטילגעצ ַא רַאֿפ סָאװ טימ

 קיביײיא ףיוא זיא רע !טקוקעג ריא ףיוא טָאה רע

 ןעֿבש-תב ךרוד ! ןעֿבש-תב ןוֿפ ןעגנַאֿפעג

 .עלַא ןוֿפ טכַאמ רערעמ ןעניוועג ךיא לעװ

 אנוש ןוֿפ ןעגנוטסעֿפ ןַײא-טסמענ ,ֿבָאוי ,וד

 ,ןכָאװ עגנַאל ייז ןרעגַאלַאב םעד ךָאנ

 ןטכַאלש ערעווש ןוא עקיטולב ךָאנ טשרע ןוא

 ,רענעמ םירוביג רעטנזיוט-רענעצ ןוֿפ

 ןבָאה ךָאנ ףרַאד ,ןגיז וצ ידּכ ,ךיא רָאנ

 .ּפָא ! ןענַארַאֿפ זיא יז .ױרֿפ ןייא זיולב יו רעמ טשינ

 ןָאטניהַא טציא ךיז ךיא לָאז ןיהּוװ ! ױזַא .טירטֿפױא -- רמת

 ? ןטלַאהַאב דנַאש רעסיורג רעד טימ ךיז ּוװ ןוא

 ,רעטציא וטסַאּפ יו .ףוג ןַײמ רימ סאמנ זיא'ס

 ןסַײרעצ סע טמענ ?רעּפרעק אמט ןַײמ וצ ,לטֿפַאק סַײוװיײנש ,וד

 !ןסַײרעצ ךיד רעקיטש ףיוא לעוװ ךיא ! ױזַא

 !ןטיש וצ ּפָאק ןֿפױא רימ שא טיג ,טציא ןוא

 .תושלח ןיא רעדינַא-טקניז
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 ...רעליטש ,עֿבשיתב ,םייהַא-ייג טציא .טירטֿפױא -- עבש-תב

 ...רעליטש

 ןקרעמַאב טשינ ךיד סדמערֿפ ןייק גיוא ןייק לָאז ןוא

 ? רעִירֿפ יו ךָאנ עבלעז יד טסיב ,עֿבש-תב
 ןקוק ןלעוװ ןשטנעמ ןוא סַאג ןיא ןייג טסעוו

 ,ןסיו טשינ טעװ רענייק ? קידנעטש יוװ ריד ףיוא

 ןענַאטשעג ינק יד ףיוא טשרע ריד רַאֿפ זיא'ס זַא

 דוד ךלמ רעסיורג רעד ,רעקיטכעמ רעד

 ! ןּפיל ענַײז -- טרעטיצעג ליומ ןַײד ףיוא ןוא

 ,סמערָא ענַײד ןיא ןעוועג זיא רע ןעוו ןוא

 :טלמַאטשעג ןוא טרעביֿפעג ץיה ןיא רע טָאה

 ןוחצנ-טכַאלש רעטסערג רעד רימ טָאה טציא זיב

 .טירט עכעלטע ּפָא-טייג ןבעגעג טשינ גונעּת ןוא קילג ליֿפ ױזַא

 ןכַאמרַאֿפ ךיז םענַײמ רדח ןיא לעוװ ךיא

 ,ןטסנעלק םעד ,טרּפ ןדעי ןטיהרַאֿפ טרָאד ןוא

 ...ןטבעלעגכרוד גונעת ןוא קילג ןסיורג ןוֿפ

 ...רעליטש ...רעליטש .. .רעליטש ,עֿבש-תב ,לַײװרעד

 םָעצולּפ רָאנ ,ןטרָאג ןופ ןייגסיורא קידנלַײא רעטַײװ ךיז טזָאל יז
 ךיז טרעה טנעָאנ ץעגרע ןופ .וצ ךיז טרעה ןוא ןייטש יז טבַײלב

 ןצכערק ליטש א

 ?ָאד טצכערק ץעמע ,ךיז טכַאד רימ

 ,..ןשטנעמ ...ןשטנעמ -- רמת

 .דרע רעד ףױא ןגיל ןרמת טקרעמַאב - עבשש-תב

 ?וטסיב רעוװ ? ריד טימ ןעשעג זיא סָאװ ? ױרֿפ ַא

 רעסעב ךימ גערֿפ רָאנ ,ןיב ךיא רעוו ךימ גערֿפ טשינ -- רמת

 ךיא ןיב רעטציא לַײװ .ןעוועג לָאמַא ןיב'כ רעוו

 ! שואי רעד ןוא קילגמוא סָאד ,ןײלַא דנַאש יד

 ,ןגיוא יד טניײװױַאֿפ ןוא טרעביושעצ רָאה יד -- עבשע-תב

 ,ןסירעצ ןוא ענַײד רעדיילק יד טשטיינקעצ

 ! רעֿפטנע ,לדיימ ,ןֿפָארטעג ריד טימ טָאה סָאװ
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 ...ןעמונעג טלַאוװעג טימ ...טימ ןונמַא ךימ טָאה סע -- רמת

 ?ןרעג טשינ ןעד םיא טסָאה וד ?טלַאװעג טימ סָאװ רַאֿפ --עבש-תב

 : ןוימד ןיא טמיורטעגסיוא רימ ןַאמ ַא בָאה ךיא -- רמת

 ןרָאי טעװ סָאװ ,ןטרַאצ ןוא ןלעדייא ןַא

 ,ןרירַאב וצ וליֿפַא ךימ ןגָאװ טשינ

 ןעמונעג טלַאװעג טימ ךימ ,ןעמוקעג רע זיא

 ...סכעלטרעצ ַא טרָאװ ַא ןָא ןוא ,שוק ַא ןָא ןוא

 ?לגנִיי ןריולרַאֿפ ,קידנעלמַאטש ַא סָאװ וצ -- עבשע-תב

 ,ןרַאֿפרעד ןוא זיא ףַײר סָאװ ,ןַאמ ַא טוג זיא'ס

 ,טייקנייש רעזדנוא ןצַאשוצּפָא יו טסייוו סָאװ

 ? השוב ןָא ױזַא טטדער וד סָאװ ,וטסיב רע -- רמת

 !ןײלַא דניז יד טסיב וד

 ? ןעַײרש ןַײד סָאװױוצ -- עבשע-תב

 ,ןסיוורעד ךיז ןלָאז עלַא ,וטסליוװ יִצ

 ? ןֿפָארטעג טָאה'ס סָאװ

 ןסיוורעד סָאד ךיז לָאז -- רמת

 !עצנַאג יד טלעוו יד --- דנַאל סָאד ,טָאטש יד ,סַאג יד

 טקידלַאװגרַאֿפ ךיוא ןענַײז ןרָאװעג רימ טימ

 ןכַײט יד ןוא רעמייב יד ןוא ןעמולב יד

 !ןרעטש עלַא -- למיה ןֿפױא ןוא גרעב יד

 ,רעטעלב יד ךיז ןָאטסיױא רעמייב ןלָאז ָאט

 !ןבַײלב טעקַאנ ןוא טמעשרַאֿפ ךיא יו ױזַא

 !ןעלקיװרַאֿפ קירוצ ךיז ןעמולב ןלָאז ןוא

 !שואי רַאֿפ לָאט ןיא ןרעדַײלש ךיז -- גרעב יד

 .קעווַא-טֿפיױל !ןשעלרַאֿפ ןיוש קיבייא ףיוא ךיז -- ןרעטש יד

 ןלייט ךיז שטנעמ רעד ליוװ קילגמוא טימ ,טַײרש יז -- עבש-תב

 ,עֿבש-תב .וד רָאנ .ערעדנַא ליֿפ ךָאנ טימ

 ...רעליטש ...רעליטש ךַײלש -- קילג ןענווועג ןַײד טימ

 קעווַא-טכַײלש
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 ,ןטרָאג םעניא ןעיירשעג טרעהעג בָאה ךיא .טירטֿפױא -- דוד

 .עמיטש-ןעורֿפ ַא ןעוועג זיא'ס ,ךיז טכַאד ןוא

 ןטלַאהרַאֿפ יז סרעטכעוו יד טשינ ןבָאה יצ

 .טֿפור ?ןסירעג טלַאװעג טימ ייז ןוֿפ ךיז טָאה יז ןוא

 ,רעֿפטנע ןייק טשינ ךָאד טמוק'ס ?ןגירשעג רעוװ טָאה
 ,רימ טכַאדעגסיוא ךיז טָאה סע זַא ,םינּפ ַא

 !ןענַארַאֿפ רע זיא'ס .טירט ןיוש רעה ךיא !ןיינ רָאנ

 .מירטפיוא -- םולשֿבַא

 ? םולשֿבַא ,טציא ןטרָאג ןיא ָאד וטסוט סָאװ

 ? טנגעגַאב געוו ןֿפױא ןעמעוו ָאד טסָאה וד

 !טנגעגַאב ױרֿפ ַא טשרע ָאד בָאה ךיא .ױרֿפ ַא -- םולשבַא

 | ! ױרֿפ יד ןעזעגסיוא טָאה יװ ןוא -- ךוד

 !טרעביושעצ -- םולשבָא

 ! גייווש --- םולשֿבַא -- ךוד

 !ןגַײװש טינ ןעק ךיא -- םולשבַא
 !רעליטש -- ךוד

 ,רעטסָארּפ ַא ,שטנעמ ַא ןעוועג שטָאכ סָאד טלָאװ ןוא -- םולשבַא
 !ןגָארט ךָאנ ןיורק יד ליוװ סָאװ .ַאזַא טשינ ןוא

 ! רעטָאֿפ ןַײד ןיב ךיא זַא ,םולשֿבַא קנעדעג -- דוד
 רעטָאֿפ רעד ןַײז רעדָא ! ןלייוו טציא טסנעק וד -- םולשבַא

 ! סנונמַא רעדָא ,םולשֿבַא ןוא רמּת ןוֿפ

 ? ןגָאז ןטסליוװ סָאװ ,טשינ ךיד ײטשרַאֿפ ךיא ...ךיא -- דוד

 ? ןֿפָארטעג ןרמּת טימ טָאה'ס סָאװ ,טסייוו וד -- םולשבַא
 .טשינרָאג ןוֿפ סייוו ךיא -- דוד

 ןונמַא יז טרַאנרַאֿפ טָאה'ס -- םולשבַא
 ! טקידלַאװגרַאֿפ טרָאד יז ןוא רעמיצ ןיא ךיז וצ

 ?ןגירשעג טציא טָאה י ז ןוא -- ךוד

 .יז -- םולשבָא
 ,םולשֿבַא -- ךדד
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 ןציז יז לָאז ןוא ,זיוה ןיא ךיז וצ יז םענ

 .ןרעו רעליטש טעװ םורַא זיב ןטרַאװ ןוא

 ! ןֿפָארטשַאב ןענונמַא סע וטסעװ ןעוו ןוא -- םולשבא

 ןטכַאוטרַאֿפ ךיוא ךָאנ םעד ןגעוו ךיז לעװ ךיא -- ךוד

 ,ןרָאװעג טדנעשעג זיא סָאװ ,ױרֿפ ַא בילוצ -- םולשבַא

 המחלמ לָאמַא טריֿפעג קלָאֿפ רעזדנוא טָאה

 !טבש ןצנַאג ַא טכַארבעגמוא טשינ רעִיש ןוא

 -- רעטסעווש ןַײד בילוצ ןעגנערבמוא ךיא לָאז יצ --- ךןד |

 1? דוד-תיב

 !דוד-תיב ץנַאג ןונמַא טשינ זיא'ס -- םולשבַא

 ,םיכלמ ַײב טֿפָא ךיז טֿפערט סע !ץלַא טשינ טסייוו וד --- ךוד

 עטמירעג ערעייז ןוֿפ סָאמ רעד ךָאנ זַא

 - .תולווע ּפָא ייז ןעוט --- םיׂשעמ עסיורג ןוא

 ןעמַאזוצ טרָאּפעג טֿפָא עדייב ןעייג סע

 .לשמ ַא ךיז טימ ןַײז ךלמ רעד ףרַאד סע -- םולשבַא

 ךלמ ַא ןעוועג טשינ לָאמ ןייק ךָאנ טסיב וד -- ךוד

 טנֿפעעג טשינ ןבעל סָאד ריד רַאֿפ טָאה'ס ןוא

 .ןויסנ ףיוא ןריט עטיירב ליֿפ ױזַא

 ןרעוװ ךָאנ לָאמ ַא טסלָאז :ןֿפערט ךיז ןעק סע

 .ןויסנ ַאזַא ַײב טלכיורטשעג ןיילַא

 ,ןלעװ ןשטנעמ ןעוו ,ריד וצ ןַײז טעוו ייוו ןוא

 ! ןֿפָארטשַאב ױזַא ברַאה ךיד ,ייז טסליוו וד יו

 ! ןֿפָארטשַאב ןענונמַא טשינ וטסעוו רַאֿפרעד --- םולשבַא

 ןעניֿפעג לעוװו'כ ,ןדַײמ טשינ םיא טעוו ףָארטש יד -- ךוד

 ּפָא .קידלודעג ַײז .ןֿפוא םעד ךיוא ןוא טַײצ יד

 !קידלודעג גנַאל ןטרַאװ טשינ לעװ ךיא --- ךיא ןוא -- םולשבַא

 ןעמענ המקנ םיא ןיא ןיײלַא לעװ ךיא

 ?שרוי ןוא רוכב סדוד ןרעוו טעװ רעװ ןוא

 :םולח ןייק רעמ טשינ זיא'ס ! ךיז ײרֿפ --- סנַײמ ץרַאה ,ָא

 ! םולשֿבַא -- ןַײז לארׂשי ןוֿפ ךלמ טעוו'ס
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 רעּפנייװ .ז

 סומע

 יי =

 ,טֿפול עקידנגרָאמירֿפ יד ןעוועג זיא שינעקעמ-ןגיצ טימ לוֿפ

 :טֿפורעצ קידעכליה לוק סנשטנעמ ַא םעד ןשיוצ ןוא

  ?לָאמ ןטרעֿפ םוצ טציא ןוא ,טקידניזעג לָאמ ַײרד --

 לָאט ןטײרּפשעגסױא םעד ןיא רעכעטסַאּפ יד

 טקוצעג ןעלסקַא יד ןבָאה

 ,טקוקעגרעביא ךיז ןוא

 ןגָארטעג ךיז טָאה לוק סָאד ןוא

 : ןגָאלשעג טור ַא יוװ ןוא

 ,רעטיצ ןיא ןרעיורט ןלעװ רעכעטסַאּפ יד ןוֿפ ןטלעצעג יד ןוא ---

 .רעטיוועג ןוֿפ ןעלקערב ךיז טעװ למרּכ םענוֿפ ץיּפש רעד ןוא

 ,ןייטש ןבילבעג זיא רעכעטסַאּפ יד ןוֿפ רענייא

 : ןייצ יד ןָאטעג ץירק ַא ןוא

 ,גנוי ַא ,ונ ---

 גנוצ יד לָאז ןרַאדּפָא זַא

 !ליומ ןיא םיא ַײב

 ליורג ןרעווש ַאזַא טימ טגָאלש סע

 :יירשעג ןַײז ןוֿפ

 יו ןוא דניו זַא -- :טגיוועג ךיז טָאה לוק סָאד ןוא

 ּ! קשמד ,ריד וצ

 קשח ַא טרעהעג --

 !דמערֿפ ןוא טַײװ סָאװ ,קלָאֿפ ַא ףיוא ןרעזייב ךיז

 דמעה ןעיורג ןַײז ןיא סומע ןוא ,טמורבעג רעצעמע ךָאנ טָאה

 | ןגיצ ערַאד ענַײז רעטניהַא
 טֿפול יד טירעהעגֿפױא טשינ טָאה סנַײז לוק ןוא ,ןזיוװַאב ךיז טָאה

 ; ןגיוו וצ
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 .ךיז רַאֿפ טייקיטכערעג יד ןעמ טֿפױק טלעגרעבליז רַאֿפ ---

 ! ךיש רָאֹּפ ַא רַאֿפ ןעמ טֿפױקרַאֿפ ןַאמערָא םעד ןוא

 ,ריד וצ טדערעג ןוא טנרָאװעג -- ןָאטעג ךיא בָאה ץלַא ,ץלַא

 ! רימ וצ טרעקעגמוא טשינ ךיז טסָאה וד ןוא

 !לָאמ ןטרעֿפ םוצ ןוא ,טקידניזעג ןיוש ריא טָאה לָאמ ַײרד ---

 ,לארׂשי ןוֿפ רעדניק ריא ,טרעה ,ָא

 -- ךַײא ןגעקטנַא רעווש טדער לוק סטָאג

 ךַײרגיניק םעד ןוֿפ ךַײא ןגױצעגסױרַא טָאה רע

 ,םירצמ דנַאל ןיא

 ,םילשורי ןייק טכַארבעג ןוא

 ? ריא ןוא

 רילָאק םענעדליג ַא טימ טָאה ןוז יד

 ,טקוקעג ןסומע ףיוא

 -- טקוצעג קיורמוא ןעלסקַא יד טימ ןבָאה רעכעטסַאּפ יד ןוא

 : טור ןַײז טימ ןטֿפול ןיא ןָאטעג ךָאֿפ ַא זייב טָאה רעצעמע

 טוג טשינ !טוג טשינ --

 ! גנוי םעד טָא טימ

 !גנוצ ַא !גנוצ ַא ,ונ --

 ןָאטעג םורב ַא רע טָאה

 :ןָאט ןַײז ןיא קזוח טימ טגערֿפעג טָאה רערעדנַא ןַא

 ,סומע ,סומע ,ייה ---

 ? זמרמ ןרָאצ ןַײד זיא סנױזַא סָאװ

 יצ קשמד סָאד זיא

 ?יהיָאד רימ

 ,טכַאלעצ רעכעטסַאּפ יד ךיז ןבָאה -- !ַאכ !ַאכ !ַאכ --

 ,טכַארטרַאֿפ ךיז רַאֿפ טקוקעג טָאה סומע ןוא

 .טגָאזעג טשינ טשינרָאג ןוא

 ,טגָאלקעצ ךיז לזייא ןַא טָאה ץעגרע

 ,טלקיצעצ ךיז טָאה גיצ ַא ןוא

 טלקיוועג ךיז טָאה גרַאב ןֿפױא ןוא
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 עוקּת עלעֿפרעד סָאד

 ,רעיילש םעניד-קייוט ַא ןיא

= 21 == 

 ,םױב-ןרַאמַאקיש ַא ןוֿפ ןטָאש ןליק םעניא ןגעלעג רע זיא רעטעּפש

 םיור םעניא טליּפשעג ךיז ןבָאה ענַײז ןגיוא יד ןוא

 ,רָאיַאק ןטקיטנילעצ ןוֿפ

 ,רָאה ענַײז טלזיירקעג טָאה לטניוו ַא

 .ןוז רעד ןוֿפ ןלַארטש יד טימ ייז טמעקעג ןוא

 ,ןונ ןב עושוהי ןוֿפ טכַארטעג ןוא ןגעלעג זיא רע

 .העש רעקיטנוװָא רעד ןיא ןוז יד טלעטשענּפָא טָאה סָאװ

 ָאטשינ זיא סע יַאמלה טַאהעג רעצ ןוא

 .ןעוועג זיא עשוהי יװ ַאזַא טנַײה ךיוא

 ןעשעג סעּפע זיא -- .שער ַא גנילצולּפ

 ?עדַאטס-ןגיצ ןַײז טימ

 יאדוװַא !געיעג ןיא ןענַײז ןעָאלק :ורמוא ןַא טרעה רע

 הער-היח ַא

 .ָאד טנעָאנ ץעגרע

 ,סיֿפ יד ףיוא ןעוועג רע זיא ןיוש ןוא

 ,סיר ַא ןיא טניוו ַא יוװ ןוא

 ,טגָאיעצ רענייטש עכעליורג יד רעביא ךיז רֶע טָאה

 טָאה סָאװ ,ןעוועג סָאד זיא זיולב סנירג לסיב ַא ,טעז רע ,טשרע

 טקָאלעג
 געיעג םוצ עדַאטס-ןגיצ יד

 ,געט ןיוש לַײװ ,טייקיריג טימ ,סָאד ייז ןּפוצ טציא ןוא

 ,טַאהעג טשינ סנױזַא ןבָאה ייז זַא

 ,טַאז וצ ןסעגעג טשינ ןוא

 ,ןייטש ןבילבעג זיא סומע ןוא

 : ןיילַא ךיז ַײב טגערֿפעג ןוא

 ,םיוב ַא רעטנוא ןציז ךעטסַאּפ ַא געמ יצ ---



 ש- ;7
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 ,םיור ןטימ ןליּפשרַאֿפ ךיז ןוא

 ? וָארג ןייק ןגיצ עקירעגנוה ןייק רַאֿפ טשינ טסקַאװ סע ּוװ

 ַא ךָאנ ןוא ךָאנ ןעמוקעג ןיוש זיא ,טגערֿפעג טָאה רע זַא ןוא

 ? סָאװרַאֿפ

 ? גרַאק ױזַא זָארג טימ לָאט רעד זיא סָאװ רַאֿפ ---

 ?גרַאב רעד רעטרַאה ַאזַא זיא סָאװ רַאֿפ ---

 ? שינעקירט ַאזַא ָאד-טָא זיא סָאװ רַאֿפ ---

 שימעג ַא ןרָאװעג זיא ןסָאװרַאֿפ יד-טָא ןוֿפ

 ,טימעג ןַײז ףיוא ןלַאֿפעג זיא טייקרעווש ַא ןוא ,ּפָאק ןַײז ןיא

 .טילגעג טָאה ןוז יד

 ,רַאשז רעקַיַילג יוו

 רעצ ןסיורג ןַײז ןיא טָאה סומע ןוא

 .ןייטש ַא ףיוא טזָאלעגּפָארַא ךיז

 ןיילק ױזַא טליֿפרעד ךיז טָאה רע

 ,דניר עטעשזדנָאלברַאֿפ יו ,זָאלֿפליה ןוא

 ,טניוװ ןיא םיוב ַא ןוֿפ סנסירעגּפָא- ןַא לטעלב ַא יו

 ןיהַא ןוא רעהַא ךיז טגָארט סָאװ

 ? ןיהּוװ --- טשינ טסייוו ןוא

 = ןו =

 עוקּת ןוֿפ ןטלעצעג עקידנעלמערד יד

 רעיילש ַא ןיא טלקיוװעג ךיז ןבָאה

 .טֿפול רעד ןיא ביוטש ןכעליורג ,םעניד ןוֿפ

 ?טֿפורעצ לוק ַא ץעגרע זיא

 טליהרַאֿפ רענייטש ןוֿפ סנטָאש ןיא ןגעלעג ןענַײז םורַא רעכעטסַאּפ יד

 -- טליטשרַאֿפ למירד ַא ןיא ןעוועג זיא ייז ןוֿפ רעדעי ןוא

 ? לוק סָאד ןענַאװ ןוֿפ זיא

 לָאט םענוֿפ קילב ןַײז ןבױהעגֿפױא טָאה סומע

 -- עוקּת ןגעלעג זיא סע ןכלעוו ףיוא ,גרַאב םענוֿפ ץיּפש םוצ

 ,םייה ןַײז
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 םייל ןקידלשירק ,ןכייוו םענוֿפ ןטלעצעג יד

 גרַאב םענוֿפ ץיּפש ןרעביא טלטניּפעג ךיז ןבָאה

 קרַאק ןֿפױא רעדניק ענעסירעגּפָא יו ייז ןבָאה ןעזעגסיוא ןוא

 ,זיר ןקידנעלמערד ַא ןוֿפ

 ,זיּפש ןַײז ןוא דרעווש ןַײז ףיוא טור סָאװ

 ,קעוועצ ַא ןָאט ךיז רע טעװ דלַאב ,דלַאב ןוא

 .געוו ןיא ןזָאל ךיז רעדיוו ןוא

 ? ןיהּווװ ? ןיהּווװ ---

 ! ןיהַא ! ןיהַא --

 --- ! סױרָאֿפ ןטַײװ םוצ

 זיורבעג ןיא לוק ַא טרעֿפטנעעג טָאה

 ,לעֿפַאב רעגנערטש ַא יװ סָאד טָאה ןעגנולקעג ןוא

 ,לעה ןוא קיטכיל ןיוש ןעוועג זיא גָאט רעד שטָאכ ןוא
 | ,ליורג ןוֿפ טרעטיצעגֿפױא סומע טָאה
 ,ליוה ןוא טעקַאנ זיא םורַא ץלַא

 ,טלױנקעגֿפױנוצ ןעוו רעכעטסַאּפ יד

 טליומעצ ןענַײז ןגיצ יד

 ,רענייטש יד ןשיוװצ סָאװ ,ןעלצרָאװ יד טימ

 -- רענייק טשינ םיא ץוח ָאד זיא טכַאװעצ

 ?לוק סָאד ןענַאװ ןוֿפ זיא

 לָאט רעד ןגעלעג זיא קידנגַײװש

 ,טַײװ רעד ןוא טיירב רעד ןיא

 -- !טַײצ ןַײד ןעמוקעג זיא סע ,סומע ,סומע --

 ,רעהעג ןַײז ןיא ןָאטעג גָאלש ַא רעדיוו טָאה

 ? רע ,ָאד סע טֿפור רעוו ---

 ? רימ ןוֿפ רע ליוו סָאװ ןוא

 ריד וצ טֿפור סע --

 ! הריצי ןוֿפ רעֿפעשַאב רעד

 ?הריש לסיב ַא ךָאנ טקנעברַאֿפ ךיז וטסָאה ---

 | ,ָאי ביוא



 השורי עשיכנת | 168

 !ָאטשינ סנױזַא ןסומע ַײב זיא

 !תוחילש רָאנ ,הריש טשינ ---

 ,סוחי ןַײמ זיא סָאװ ןוא ---

 ? רעד ןַײז לָאז ךיא זַא

 ,רעה ,רעה ---

 !דחא רעד ריד וצ טדער סע

 ! דוס ַא ךָאנ ץלַא וטסיב רימ רַאֿפ ---

 !ןַײז טינ ריד רַאֿפ דוס ןייק רעמ ליוו דוס רעד ---

 ,ןַיײש יד עשזיּוװ זיא ---

 ? ריט ןַײד וצ ןריֿפ ךימ לָאז סָאװ

 ! ריד ןיא זיא ןַײש יד ---

 ?רעבַײרט-ןגיצ םעד ,רימ ןיא ---

 ? רעבַײלק-ןרַאמַאקיש םעד

 !ןעוועג ךעטסַאּפ ַא זיא השמ ךיוא ---

 ,ןעזרעד טָאה רע ןוא

 !טרעהרעד טָאה רע ןוא

 דרע רעד וצ ןלַאֿפעג זיא סומע

 ּפָארַא םינּפ ןטימ

 .ּפָאק ןַײז ףיוא טליּפשעצ ךיז טָאה ןוז יד ןוא

 הי עא

 .רעליק ַא ןוא רעלעקנוט ַא ןעוועג זיא טנװָא רענעי

 רעליטש ַאזַא טקוקעג טָאה למיה רעד

 רעטַײש ןקיבױר ַא םורַא ךיז ןבָאה סָאװ ,רעכעטסַאּפ יד ףיוא
 ,ןבילקרַאֿפ |

 טייקלקנוט רעד וצ םיא ןוא ךיור םעד טלזַײרקעג טָאה לטניוו ַא

 ,ןבירטעג

 ןעּפַארד עשיַָאלק סָאד טרעהעג ךיז טָאה לגרעב טַײז רענעי ןוֿפ

 ןגיצ ןוֿפ

 .ןגיוושעג ןוא רעכעטסַאּפ יד טימ ןסעזעג זיא סומע ןוא
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 ! סומע ,ָא !סומע ,ָא --

 -- !זמרמ ָאד טנַײה שינעגַײװש ןַײד זיא סָאװ ףיוא

 רעטייווצ ַא ןוא ,טגערֿפעג רענייא טָאה

 :רעטײרֿפרעד ַא טּפַאכעגרעטנוא טָאה

 ! ןסיב ןטסעב םעד טגירק סַאװ ,יול טֿבש םעד אנקמ אמּתסמ ---

 ןסיג רעסַאװ לסיב ַא ,ָאי ,ונ

 רעגניֿפ עשמינהּכ ףיוא

 ,רעגנירג זיא

 ,יאדוװַא

 עדַאטס-ןגיצ ַײב יו

 !דֿבע רעקידנעטש ַא ןַײז

 -- !טֿבש ןקיבלעז םעד ןוֿפ ךיוא ןענַײז ייז --- ? םיִנהּכ יד ןוא ---

 .ןעמורב ןביוהעגנָא רעצעמע טָאה

 ןעמוק רָאנ ווּורְּפ וד ---

 !עטרַאדעגסיױא ןַא ,גיצ רעוקּת ַא טימ ייז וצ

 ,עטרַאה רענייב ייז ןֿפרַאד סָאװ ,ָאי ,ונ ---

 ! קלח ןטסטעֿפ םעד טגירק ןעמ זַא

 -- !קילײה ןענַײז םייוול ןוא םינהּכ -- !הּפרח ! השוב --

 .ענימ רעגנערטש ַא טימ טרעזייבעצ ךיז הביסמ רעד ןוֿפ ןקז ַא טָאה

 ,האנק ערעווש יד טשיװעגּפָא טשינ טָאה רעזייבעג סָאד רעבָא

 .עוקּת םורַא רעכעטסַאּפ עמערָא יד ַײב טלצרָאװעג טָאה סָאװ

 רעיילש רעקיכיור רעד .ןעוועג ליטש זיא לַײװ ַא

 ,הביסמ רעד םורַא טלקיוװעג ךיז טָאה רעטַײש םענוֿפ

 עביל ןַײז ןגעוו ןגױצרַאֿפ ריש ַא רָאג טָאה רעצעמע

 .תימנושה גשיֿבַא ןוֿפ רענעש זיא סָאװ ,הלותב ַא וצ

 !סומע ױזַא עקַאט טנַײה טגַײװש עשז-סָאװ --

 ןרַאה עכַײר יד ןוֿפ תולותב יד ךָאנ טקנעברַאֿפ אמּתסמ

 .ןרָאמַאקיש ענַײז טימ םילשורי ןיא טמוק רע ןעמייה סנעמעוו ןיא

 ,טלכיימשעג קיטומטוג ןוא רעכעטסַאּפ יד ךיז ןבָאה ןעקנּווװעגכרוד

 טלכעקעג לָאמ ַא שטָאכ וטסרעװ ,סומע ,רָאנ גָאז ---
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 ? ןענַאֿפ-רעַײֿפ ערעייז ןוֿפ סנטָארבעג ןטעֿפ םעד טימ

 ---!ןענַארַאֿפ גונעג סנױזַא זיא םילשורי ןוֿפ ןרַאה יד ַײב ,השקשינ --

 ,האנק רערעווש ןיא ןָאטעג םורב ַא רעצעמע טָאה

 ,האנׂש יד טָאה רעדיוו ןוא

 ,ןגָארט ןעמונעג ךיז ,עטזיורבעצ ַא

 ,ןגָאלק וצ לוק ןֿפױא ןביוהעגנָא לזייא ןַא טָאה ץעגרע

 .ןגיצ ןוֿפ שינעקעמ ַא דלַאב םעד טָאה טרעֿפטנעעגּפָא ןוא

 ,ןגיוושעג ןוא ןסעזעג זיא סומע

 טכַארטרַאֿפ קידנקוק

 .טכַאנ ןוֿפ טייקלקנוט רעד ןיא

 ?סומע ,טנַײה שינעגַײװש ַאזַא עקַאט עשז-סָאװ זיא ---

 ,זמרמ סעּפע ףיוא וטסיב

 ?ןגָאז וצ סָאװ טשינ טסָאה לַײװ ,וטסגַײװש יצ

 ןגָארט ןרָאמַאקיש ענַײז רע טעװ ןגרָאמ ---

 !ןַײרַא טָאטש ןיא ןריֿפטימ ךיוא גיצ ַא ןוא

 -- !ןַײז סומע ןַא ןָאק רעדעי טשינ ,ָאי ,ונ --

 ,ליומ ןוֿפ ןָאטעג קיש ַא עלעכעטש ַא רעצעמע טָאה

 -- ליווװ ןוא טוג עקַאט ךָאד זיא עכלעזַא --

 ! רעבַײרט-ןגיצ

 ! רעבַײלק-ןרָאמַאקיש

 -- ןדִיי ַײב ךיוא איֿבנ ַא ןוא

 ? ןדירֿפוצ זיא רע זַא ,ריא טניימ ןוא

 ?ןבילקעגנָא וטסָאה רעבליז-םילקש לֿפיװ ,סומע ,רָאנ גָאז --

 ןבירטעצ זייב ךיז טניוו רעד טָאה גנילצולּפ

 ןגיוא סרעלציוו ןיא ךיור םעד ןָאטעג גָאי ַא ןוא

 ןגױבעגּפָארַא ּפָאק םעד טָאה סומע

 :טנַאה רעד טימ םינּפ סָאד טקעדעגוצ

 !דנַאל ןגייא ןיא טשינ איֿבנ ןייק טסיב !סומע ,סומע --
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== }| --- 

 קעּפעג ןעמערָא ןַײז טימ סומע ךיז טָאה ןגרָאמ ףיוא

 געוו ןרעווש ןטַײוװ ןיא טזָאלעג

 לָאט ןוא גרַאב ךרוד
 .לארׂשי ןייק הדוהי ןוֿפ

 ?ןקערשרעד טשינ ךיז טעװ רעוו --- בייל ןוֿפ יירשעג --

 !ןקעלּפטנַא וצ ךיז טסַײר סע -- טזיורבעצ טרָאװ סטָאג

 : ןגיוו ןעמונעג ךיז לארׂשי דנַאל ןוֿפ טֿפול ןיא לוק ַא טָאה גנילצולּפ

 ,ןגירשעצ ױזַא זיא סָאװ ,רעד זיא רעוו --

 ?זמרמ יירשעג ןַײז זיא סָאװ ןוא

 .סומע ךיז טֿפור רע .טגָאז ןעמ .הדוהי ןוֿפ רעּפעלש ַא --

= 

 תוחיר ערעווש ,עּפמעד טימ טמעטָאעג טָאה לאיתיב

 ,תוחבזמ יד ףיוא ענעטָארבעגּפָא ,רעבלעק עטעֿפ ןוֿפ

 .רעבַײװ עטריצעגסיוא ףיוא למיוב רעקידנקעמש ןוא

 רעבַײל רעטעֿפ יד טניווועגמוא ןבָאה םינהּכ

 ןעגנַאלק-רוניּכ עטַײשרַאֿפ-קידנצייר יד וצ

 ןעגנַאגעגמוא ןענַײז ןרַאה עכַײר יד ןוא

 ,הוואג רעטסוּפ ןוֿפ קידנזָאלב ךיז

 הוואּת עטזיױרבעגֿפױא ,עיור

 .ןגירשעג ךיוה ןסַאג עלַא ףיוא טָאה

 : ןגיוו ךיז טֿפול רעד ןיא טרעהעגֿפױא טָאה לוק 'סומע

 םערוטש ַא טעװ ןעמוק --

 םערוט ןטסקרַאטש םעד טעװ רע ןוא

 ! ןֿפרַאװרעדנַאנוֿפ

 ןֿפרַאש ַא דרעװש ַא טימ אנוש

 ! ןדַײנשרַאֿפ ,טעוװ ןדַײנש

 ןדַיײמרָאֿפ טשינ
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 !ןרָאצ ןַײז ָאד םענייק טעוו

 !ןרָאװעג זיא לארׂשי ןוֿפ סָאװ ,ייוו ---

 ,הנמלַא יד עטמעשרַאֿפ ַא ,טזָאלרַאֿפ זיא םותי

 הנּתמ ַא ,עטעֿפ ַא .בלַאק ַא טגנערב ןעמ יבַא --

 ,ןהכ ןרַאֿפ חבזמ םוצ

 !ןעיָאר ןיוש דניז ןיא ךיז ןעמ געמ

 ןטינשעג רעסעמ ַא יו לוק ןַײז טָאה

 ,ןטימרַאֿפ טשינ םענייק ןוא

 ,חבזמ רַאֿפ ןשב ןוֿפ יק יו ,עטעשַאּפעגסױא רעבַײװ יד ,טעז --
 חיר ןטֿפמעדעג םעד ןטײרּפש םינהּכ יד ןוא
 ! סרעסערֿפ יד ןוא סרעֿפױז יד רַאֿפ ןענַײװ ןוֿפ ןוא ןשיײלֿפ ןוֿפ
 :רעסעמ ַא יו ןטינשעג ןוא ןגָארטעג לוק סָאד ךיז טָאה רעווש
 ?זמרמ רע זיא סָאװ ןוא ? רע זיא רעוו --
 ! סומע : ךיז טֿפור רע ,טגָאז ןעמ ! הדוהי ןוֿפ רעּפעלש ַא --

6 1 = 

 .ןעהעש עקיטנוװָא יד ןיא טגיוועג לוק סָאד ךיז טָאה רעווש
 --- ?ןעָארד ןַײז ןוא ןטלעש ןַײז טימ רע ליוװ סָאװ --
 ,טנרָאצעג ,ןהֹּכ רענעסערֿפעגנָא רעד ,הידמא טָאה
 טנרָאװעג ןסומע לָאמ ןייא טשינ ןוא

 1 ,הנידמ יד ןזָאלרַאֿפ וצ
 -- !האנׂש רעקידנעּפיש ןַײד טימ הדוהי ןייק ךיז ייג --
 .ןגירשעג םיא ףיוא קידנרָאצ רע טָאה
 ,ןגיוושעג טשינ טָאה ןסומע ןוֿפ לוק'ס רעבָא
 ;רעטיר עֿפרַאש טימ יו סָאד טָאה טרעֿפטנעעגּפָא
 ! רעטיה-ץענערג ןייק ןוֿפ טשינ טסייוו סומע ---
 ,םענױזַא טָא ןוֿפ ןוז ןייק טשינ ןוא איֿבנ ןייק טשינ
 !םיגוק יד רַאֿפ ןקרַאמעג ףיוא ןתואיֿבנ ערעייז ןגָאז סָאװ
 ,ןענַיײז םיחצור ּוװ ,םוטעמוא

 .ןענערבעצ ךיז רעַײֿפ ַא טעוו
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 רענייק ָאד טעװ ןבַיײלב טשינ ןוא

 ! רענײב-טנַאֿפלעה יד ןוֿפ ןצַאלַאּפ יד ןיא

 ןעניוש טשינ טעװ סע

 .ןעניורק יד ןיא םיכלמ יד וליֿפַא

 !ןעניווװו טשינ ייז ןיא ןוא ,ןעיוב ריא טעוװ רעזַײה ---

 !ןסע טשינ ךָאד תוריּפ יד ןוא ןצנַאלֿפ ריא טעװ סנטרָאג

 ןסעגרַאֿפ ,טקעמרַאֿפ ,טשיװעגּפָא

 ! תורוד עקידנעמוק יד רַאֿפ ןרעוו ריא טעוװ

 ,תורונמ יװ ,ןלעװ ערעדנַא

 ,ןלעהעצ ןוא ןענַיײשעצ ךיז

 ! ןלעוװש יד ַײב ןעגניז טֿפַאשביל טעוװ ייז רַאֿפ ןוא

 ! רעטנורַא גרַאב ןדעי ןוֿפ ןַײװ ןעניר טעוװ ייז רַאֿפ ןוא

 ,רעטנומ רע טעװ ןעגניז ןוא .,ןָא-טמוק רוד רעַײנ ַא

 ,ןביולג טימ לוֿפ ןוא טלעהעצ ,קידתוֿבחר
 !ןביוטשעצ ךיז טעװ ביוטש ןיא ריא ןוא

 ?זמרמ רע זיא סָאװ ןוא ,רעטלעש רעד טָא ,רע זיא רעוו ---

 ,סומע ךיז טֿפור רע ,טגָאז ןעמ --- !הדוהי ןוֿפ רעּפעלש ַא --

 1950 י"ג ,רוטלוק עשידוי

 ןַאבזיא לאומש

 יילבזיא ןיגינעק יד, ןַאמָאר ןופ ןטנעמָאמ

 טכענק ַא ןוא טכַאנ ןטימ ןיא ץַאלַאּפ ןיא ןעמוקעגנָא זיא ֿבָאחַא

 -ֿפָאלש סמרוהי וצ ,קָאטש ןטשרעבייא ןֿפױא טריֿפעגֿפױרַא םיא טָאה

 ןבָאה ןלייז יד ןשיוװצ .רעטצניֿפ ןעוועג זיא ּפערט יד רעביא .,רעמַאק

 טלָאװ ןיטַאלַאּפ רעצנַאג רעד יו ,ןּפמָאללייא יד טנערבעג טשינ

 סנקנַארק םעד ןוֿפ סנּפָאקוצ .רעיורט ןיא ןעוועג טליהעגנַײא םעצולּפ |

 טיירדעג ,רעטכַײלגנעה רענעזדנָארב ,רעניילק ַא ןעגנַאהעג זיא טעב
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 עכיילב סָאד ןטכױלַאב טָאה ןַײש רעכַאװש רעד .ןרָאהנשריה ַא יו

 ןצנַאלֿפ ןוא ןבלַאז טימ ןסעֿפעג ענרעבליז יד ןוא ןעמרוהי ןוֿפ םינּפ

 ,לעטשעגסוֿפ ןַײז יב ---

 ריא רעטניה ןוא טנַאװעג ןטקיטשעג ַא ףיוא ןסעזעג זיא לֿבזיא

 ןעוועג זיא ןיגינעק יד .המענ ענעקָארשעגרעביא יד ןענַאטשעג זיא

 -עג טָאה סע .בעװעגדלָאג ןטלרינשעג ןוֿפ לטנַאמ ןיא טליהעגנַײא

 ןעלײנַאק ןוֿפ ןוא ,ןָאעלַא ןוא ערימ טימ ןֿפָאטש עריא ןוב טקעמש

 רעטניה ןענַאטשעג זיא עכלעוו ,רעד ןוֿפ רעדיילק יד ןעוועג ןענַײז

 םינהכ עריא ןוֿפ גנוטכַאלשסיוא רעד טניז לָאמ ןטשרע םוצ .ריא

 -ירַא ךיז טָאה יז .קיטכעמנָא ױזַא טריּפשרעד ןיגינעק יד ךיז טָאה

 רעירֿפ יז טָאה רעטעג עלַא וצ .ןוז ןקנַארק ריא רעביא ןגיובעגרעב

 ,דחּפ ןסיורג ןוֿפ עגר רעד ןיא ,דניצַא ןוא תוליֿפּת עריא טגָאזעגּפָא

 ןיא סָאװ ,טָאג םוצ טעבעג ַא ךיוא טרעטסילֿפעג ןּפיל עריא ןבָאה

 רעביא רעקיטכעמלַא רעד ןוא םיכלמ רעביא ךלמ רעד ןֿבָאחַא ַײב

 | ,רעקלעֿפ

 רעֿפעשַאב ,הוהי ,ןבעל ץרוק ַא ןבעגעג םיא טסָאה וד ביוא ---

 ןטלַאהּפָא לָאז רע זַא ,עז -- ןטעבעג יז טָאה -- ,דרע ןוא למיה ןוֿפ

 .רימ ןוֿפ ןעמענוצ םיא טסעװ וד רעדייא תונוחצנ עלַא

 טָאה רע רעבָא ,רעגיז ריא ,ןֿבָאחַא ןעמוקנַײרַא ןעזרעד טָאה יז

 רַאֿפ טייקרעכיז יד ןוא ור יד טכַאלש רעד ןוֿפ טגנערבעגטימ טשינ

 ןוֿפ ןקערש עלַא טגָאירַאֿפ גָאט ןוֿפ טכיל סָאד .ןוז ןקנַארק ןַײז

 סנטָאש יד טימ ןעועג רעטכַײל דניצַא זיא ןלֿבזיא רעבָא .ץַאלַאּפ

 סָאװ ,טייקליטש רעד טימ ןוא רעמַאק רעד ןיא ,טכַאנ רעד ןוֿפ

 ,םיאֿפור עריא ןֿפורעג יז טָאה ביײהנָא ןוֿפ .ןעלקניוו יד ןוֿפ טרעיוה

 ןטנוזעג ַא ןלייא טימ ןרימש ןענָאק סָאװ יד רעבָא ,םינודיצ יד

 טימ לגנַארעג ןיא םִיירצמ ןוא םיּתשילּפ יד ןוֿפ רעכַאװש ןענַײז ףוג

 רעלייה ןטסטלע םעד ךָאנ טקישעג יז טָאה ךָאנרעד .תוחוּכ עזייב יד

 רעלייה רעד ןוא ּפָאק ןיא םירוסי ןגָארקעג טָאה םרוהי .ןורקע ןוֿפ

 ןעמירקרַאֿפ סָאװ ,ןצנַאלֿפ ערעטיב טימ ןקנַארק םעד טזַײּפשעג טָאה

 גנַאלרַאֿפ סלֿבזיא ףיוא .םערעדעג יד ןיא ןַײּפ ןעגנערב ןוא ןּפיל יד
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 ןילַא יז ןוא ךלמ ןוֿפ סרעלייה יד ןֿפור טרָאטעג טשינ והידֿבוע טָאה

 יו : טגָאזעג ךיז וצ טָאה יז לַײװ ,טעב ןוֿפ ןטָארטעגּפָא טשינ זיא

 -ףושיּכ טימ רעלייה ַא ןקישרעטנוא דנַײֿפ עריא ןענָאק סע גנירג

 טשינ ךיוא יז טָאה ארומ סיוא .ןוז ןטבילַאב ריא ןטייט וצ ןרעסַאוװ

 ,המענ זיולב .לא-תיב ןוֿפ סרעעזנרעטש עריא טעב םוצ טזָאלעגוצ

 עריא ןוֿפ טרָא ןֿפױא ןֿפורעגנַײרַא יז טָאה ,גינעק םוצ עַײרטעג יד
 ,ןטסניד

 "עג ןבָאה ןּפיל יד ףיוא רעבָא ,טעב םוצ ןעמוקעגוצ זיא ֿבָאחַא

 רעבָא ,טקוקעגנָא גנַאל םיא טָאה לֿבזיא ,טסיירט ןוֿפ רעטרעוו טלעֿפ

 ןגיוא סגינעק םעד .ןירעלעֿפַאב ַא ןוֿפ טייקגנערטש רעמוטש רעד ןָא

 סֿבָאחַא ןעוו ,קידנעטש יו ,ןוא ץנירּפ ןֿפַאלש םעד ףיוא ןעוועג ןענַײז

 ןוֿפ טָאג םוצ ןטעבעג רע טָאה ,ארומ טימ לוֿפ ןעוועג זיא ץרַאה

 | :לארׂשי

 דלַאב לייה ,ןלַאֿפעג זדנוא ןשיווצ טנַײה זיא הֿפגמ ַא ביוא ---

 ןוא עקרַאטש יד לַײװ !לארׂשי ןוֿפ טָאג ,טיײקנַארק רעד ןוֿפ ןעמעלַא

 טבייה ףָארטש יד .ךַאמש ןוֿפ ןייגסיוא רעטעּפש ןלעװ עכַאװש יד

 -- ףָארטש יד ןַײז ףרַאד םירוסי ביוא .זיוה סגינעק ןיא ןָא ךיז

 ןקרַאטש ַא ןגעק לַײװ ,לייח ןַײמ ףיוא ןקיטייו ןייק טשינ גנערב

 ףרַאד טשרָאד ןוא רעגנוה ביוא .טריֿפעגסױרַא ייז ךיא בָאה אנוש

 -בַײּפש ןַײמ סיוא-קידייל ןוא ךַאב ןַײמ סיוא-ןקירט -- ןיול רעד ןַײז

 .קעװַא טשינ םענ לארׂשי ןוֿפ סרעגירק יד ןוֿפ טכַאמ יד רעבָא ,רעל

 !לארׂשי ןוֿפ טָאג ,המחלמ ןוֿפ גָאט ןיא קלָאֿפ סָאד ןעניוש וט

 ןַײז .ןטנַאװעג ענעלָאװ ןיא טלקיװעגנַײא ןגעלעג זיא םרוהי

 עלַא ןענורעגסיוא ןענַײז ףוג ןַײז ןוֿפ רעבָא ,רעווש ןעוועג זיא םעטָא

 םעד ןוֿפ .רָאלק קילב רעד ןוא ןֿפָא ןעוועג זיא חומ רעד .ןקיטייו

 ַא ןהמענ ןוֿפ טלַאטשעג יד טלײשעגסױרַא ךיז טָאה לּפענ םעניד

 ןּפיל עסייה ןוא ןגיוא עיולב עקיטסול טימ ,עלעה ןוא ערעטיול

 רעמולש ןַײז ןיא .טנעקרעד טשינ יז ביײהנָא ןיא טָאה םרוהי רעבָא

 ױזַא זיא ליומ ריא סָאװ ,יז זיא רעוו :טגערֿפעג ץנירּפ רעד טָאה

 ,טרעױדַאב טשינ טָאה רע ? םיורגלימ רענעטינשעגֿפױא ןַא יו שירֿפ
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 ןורקע ןוֿפ .טעב ןַײז ןוֿפ רעלייה םעד ןבירטרַאֿפ טָאה רע סָאװ

 ,ןצנַאלֿפ ןוֿפ ןטֿפַאז יד טימ ןעקנירטנָא םיא ןעמוקעג אֿפור רעד זיא

 -- טגָאזעג םיא וצ רע טָאה --- קנירט .םס ןוֿפ רערעטיב ןענַײז סָאװ

 רעד ןוֿפ רעַײֿפ םעד ןיא ןעִילג סָאװ ,ןעגנַאלש יד ןוֿפ טֿפַארק יד זַא

 ,טולב ןַײד ןקרַאטש ןוא רענייב ענַײד ןיא ןסיגנַײרַא ךיז לָאז ,ןוז

 יד ןעמוקַײב טשינ ןָאק רענייק -- ןַאמ רעטסָארּפ ַא יצ ץנירּפ ַא

 -נעב רעד ןָא ןוא קנַארטעג ןרעטיב םעד ןָא גנודנעלרַאֿפ ןוֿפ הללק

 ! רעטעג יד ןוֿפ גנושט

 -רַאֿפ ןעמרוהי טָאה דחּפ סרעטומ רעד ןוא ורמוא סרעטָאֿפ םעד

 -ּפָא ךָאנרעד רע זיא גנַאגרעטנוא-ןוז זיב גנַאגֿפױאנוז ןוֿפ .טרעדנווװ

 ןַײז ןעזרעד רע טָאה ,ןגיוא יד טנֿפעעג טָאה רע יװ ,ןוא ןֿפָאלשעג

 ןרעיורט ןוא רעגעלעג םַײב ןגיובעגנַיײא ןייטש ,הּכלמ יד ,רעטומ

 רעד ?טיױט ןרַאֿפ גָאט רעטצעל רעד סָאד זיא רעדָא ?רע טבעל

 םיאֿפור עטסעב יד ןוֿפ זיא ,טעב ןַײז ַײב ןענַאטשעג זיא סָאװ ,רעלייה

 דרָאב ןַײז ןוֿפ ,גולק זיא גנוצ ןַײז ,םיּתשילּפ יד ןוֿפ טָאטש ןיא

 טדער רע לַײװ ,דליוו זיא חומ ןַײז רעבָא ,קירטש ןטכעלֿפ ןעמ ןָאק

 -עגנַײרַא ןעמוקנָא םַײב טָאה רע .ןוז סגינעק םוצ דוֿבּכ טימ טשינ

 :טגָאזעג םיא וצ ןוא טיוה ןַײז ןיא לרעסעמ ןיד ַא ןכָאטש

 ןוא ירמע עדייז ןַײד ןטילעג טָאה קנערק רעקיזָאד רעד ןוֿפ ---

 ןיא סקיועג ַא וטסָאה רשֿפא .טעב ןַײז וצ ןֿפורעג ןעמ טָאה ךימ

 ַא סָאד זיא טַײל עטלַא רַאֿפ .טולב ןיא םערָאװ ַא רשֿפא ןוא ךרַאמ
 ןסיו רעבָא .תונמחר רעטעג יד ןבָאה ךעלגניי ףיוא ןוא רַאֿפעג

 רעקיזָאד רעד ןוֿפ ןעגנַאגעגסיוא זיא רעטָאֿפ סרעטָאֿפ ןַײד :וטסלָאז

 !טײקֿפַאלש

 ,ךעלעסיש ענרעבליז ןיא תואוֿפר טזָאלעגרעביא טָאה רעלייה רעד

 רעטומ יד .ייז ןיא טצענַאב ןּפיל יד לָאמ ןייא רָאנ טָאה םרוהי רעבָא

 ַא ןבַײרטרַאֿפ ןָאק סָאװ ,םירצמ ןוֿפ אֿפור םעד ןֿפור ןסייהעג טָאה

 ןקיטייוו יד ןבָאה עגר רענעי ןיא רעבָא ,ןכורּפש עזיולב טימ גָאלּפ

 ױזַא ןעזעג טשינ רע טָאה רעירֿפ לָאמ ןייק .םיא ןוֿפ ןָאטעגּפָא ךיז

 דניצַא טָאה רֹע .ןיגינעק עצלָאטש יד ,רעטומ ןַײז ַײב הענכה ליֿפ
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 ,רעטָאֿפ ןטלמוטעצ ןַײז ןוֿפ ןגיוא יד ןיא טֿפַאשביל טימ טקוקעג

 טָאה רע ןוא ןּפיל יד ףיוא טורעג טָאה לכיימש רעדימ ַא .ךלמ םעד

 : טגערֿפעג

 ? ץנירּפ ןַײד ןוֿפ טנוזעג םעד רַאֿפ טנַײה טעב רעוו ---

 יד -- טגָאזעג ֿבָאחַא טָאה -- !ןוז ןַײמ ,קלָאֿפ עצנַאג סָאד --

 ןַײד רַאֿפ ןוא ףוג ןַײד רַאֿפ ןטעב סרערעטסעל יד ןוא עקיטכרָאֿפ

 ,ריד וצ ןעמוקעג ןוא טכַאלש יד טזָאלעגרעביא בָאה ךיא .המשנ

 ,וטסיב ןייב ןַײמ ןוֿפ ןייב ןוא שיײלֿפ ןַײמ ןוֿפ שיילֿפ לַײװ ,רענַײמ ןוז

 ,ןורמוש ןוֿפ ץנירּפ

 ןוא ןרעיוא סלגנִיי םוצ ןּפיל עריא טלעטשעגוצ טָאה לֿבזיא

 : טרעטסילֿפעג

 ןסייה ןוא המחלמ יד ןלעטשּפָא ןָאק ,גינעק רעד ,רעטָאֿפ ןַײד ---

 ןוֿפ טֿפַאשביל יד .םרוהי ,טנוזעג ןַײד רַאֿפ ןטעב לייח עצנַאג סָאד

 ןַײמ .ןײלַא ךלמ םוצ טֿפַאשביל יד יו ױזַא זיא ץנירּפ םוצ קלָאֿפ

 ןיד ןיא טלעװו יד ןוא וטסיב רעטעג יד ַײב טלייוװרעדסיוא ,ןוז
 2 א 4 ,ךַײרגינעק

 ,סנּפָאקוצ .ןַײז ַײב טלעטשעג דניצַא ךיז טָאה סָאװ ,המענ ןוא

 :רעטרעװ עקידנעמַאלֿפ םיא רַאֿפ טַאהעג ךיוא טָאה

 ןעלקילפ סע ןוא סרעליּפש-ןטיײלֿפ יד ןעגניז לעב ןוֿפ זיוה ןיא ---

 ןצנַאט ךעלדיימ ןוא םינהּכ יד תונברק ןטכעש סע :סרױעלקַײּפ יד

 -דנעה יד ןזָאלרעביא ןלעװ טנַײה ךָאנ זַא ,וטסייוו ןוא .חבזמ ןרַאֿפ

 ןוא רעדלעֿפ יד ןוֿפ קעװַא ןלעו סרעטינש יד ןוא קרעמ יד סרעל

 טָאג וצ רעצרעה ערעייז ןסיגסיוא ןַײרַא טָאטש ןיא ןעמוק ןלעוו ייז

 ?ןוז ןטסגנַיי סגינעק םעד רַאֿפ

 רעמערַאװ ַא ןוא ןגיוא יד ריא וצ ןבױהעגֿפױא טָאה םרוהי

 ףיוא טקוקעג רע טָאה רעדיוװ .טולב ןַײז ןיא טלזירעג טָאה םָארטש

 ןוֿפ רעטנענ .ןֿפור ןּפיל עריא ןוא ןעִילג ןגיוא עריא סָאװ ,רעד

 עטשרע יד רעבָא ,רעטומ יד םיא וצ זיא זיוה םעד ןיא ןעמעלַא

 -עגמורַא ןבָאה רעגניֿפ עריא .עדמערֿפ יד טייטש סנּפָאקוצ ןַײז יב
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 טָאה םרוהי ,ֿפײלש ענַײז ןבירעגנַײא לדייא ןוא ּפָאק ןַײז ןעמונ

 םענוֿפ יװ ,ןעזרעד ןוא ןרעטש םענעגייא םעד ןקוקרעבירַא טלָאװעג

 ריא סױרַא ךיז טבייה דיילק ןקיטֿפוד ריא ןוֿפ טנַאװעג ,טשרעבייא

 ןוא רעקירעדינ םיא רעביא ּפָארַא ךיז טזָאל ןוא ןקַאנ רעמערַאװ

 טרַאּפשעגסױרַא םעצולּפ ןבָאה רעדילג עקנַארק ענַײז ןוֿפ .רעקירעדינ

 -ץגֿפױא טָאה טײקֿפַאלש רעד ןוֿפ טרָא ןֿפױא .!וחוּכ עטקיטשרעד
 -נוט רעד ןיא ןגעלעג זיא לגנַיי קנַארק ןייק טשינ .טֿפַארק ַא טכַאװ

 ןוֿפ חיר רעד .ןַאמ רעקיטסולג ,רעֿפַײר ַא רָאנ ,רעמַאק רעלעק

 ןעקנורטעגנָא םיא טָאה ,טיוה ריא ןוֿפ ןגָאלשעג טָאה סָאװ ,ןָאעלַא

 טנעה ענַײז ןבױהעגֿפױא םעצולּפ טָאה רע .ןַײוװ ןקרַאטש טימ יו

 ןָאטעג סיר ַא ןוא זדלַאה ריא ןעמונעגמורַא ץכעלַײװרעטניה ןוא

 -ײא סָאד .ןלײנַאק ןוֿפ טקיטשעגסיוא ןעוועג זיא סָאװ ,דיילק ריא

 רעטשרעביא ריא ;סבעװניּפש יװ ןלַאֿפעצ ךיז זיא טנַאװעג עלעד

 ןוֿפ ןוא ליוהרעטומ סמערָא יד ,טקעדענּפָא ןבילבעג זיא בַײל לייט

 ,טײקסַײװ רענעי טימ טדנעלבעג טָאה ןטסירב עטזױלבטנַא עריא

 טכער זיא ןוא ןַאמ ןטסָארּפ ַא ןוֿפ ןגיוא יד רַאֿפ טרעװרַאֿפ זיא סָאװ

 6 ..א | ,ץנירפ םעד רַאֿפ

 יד ןוא טנעה יד טימ טײקטמעשרַאֿפ ריא טקעדעגוצ טָאה המענ

 םענעלַאֿפעצ םעד ןיא טליהעגנַײא יז קילבנגיוא ןייא ןיא טָאה ןיגינעק

 ןוא לטנַאמ םענעגייא ריא ןעמונעגּפָארַא יז טָאה ךָאנרעד .טנַאװעג

 רעד וצ טריֿפעגּפָא יז ןוא ןעלסקַא סהמענ ףיוא ןֿפרָאװעגֿפױרַא םיא

 טימ ֿבָאילהָא ןזיװַאב גנַאגנַײרַא ןיא ךיז טָאה עגר רענעי ןיא .ריט

 טָאה סָאװ ,ןַאמ םעד רַאֿפ ,ןּפיל יד ףיוא ור ןוא ןגיוא עקידנלַארטש

 ןדירֿפ םעד טימ ןעײרֿפ ךיז ןוא סרעלדנעטשֿפױא ןליטשנַײא טנָאקעג

 ,ןריט סגינעק םעד ףיוא רעסעלש ןייק ןעוועג טשינ ןענַײז ,דנַאל ןיא

 זיא ץנירּפ רעד זַא ,טרעהעג טָאה רע רָאנ יו ןעמוקעג זיא רע ןוא

 -סיוא ךעלײרֿפ ןוא ןֿבָאהַא וצ ןעגנַאגעגוצ זיא רע .ןרָאװעג ףַאלש

 | | : ןֿפורעג
 טשרע בָאה ךיא .זיוה סגינעק ןיא רַאֿפעג ןייק רעמ ָאטשינ --

 | .ןורקע ןוֿפ רעלייה םעד ןעזעג טָאטש ןוֿפ רעיוט ןיא
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 רעגעלעג םעד ףיוא רעגניֿפ ַא טימ ןזיװעגנָא טָאה לֿבזיא רעבָא

 ; טצֿפיזעג ןוא

 יד ןגָארט וצ ןריובעג זיא טָאװ ,רעד .קנַארק זיא ןוז ןַילמ ---

 סקיוועג ַא זַא ,רעלייה רעד טגָאזעג טָאה תמא ביוא ,ףָאלש זיא ,ןיורק

 .ּפָאק ןַײז ףיוא רַאֿפעג יד סיורג זיא ,חומ ןַײז ןיא זיא

 .טָאּפש ןעוועג זיא ןּפיל עטַאז סֿבָאילהֶא ףיוא

 ןַײז ןוֿפ טנוזעג םעד רַאֿפ ןטעב ןוא טנַײה ןעינק סָאװ יד ---

 טימ טשינ ךיז ייז ןעײרֿפ סָאװ רַאֿפ -- טגָאזעג רע טָאה -- בַײל

 ץרַאה סָאד ןקרַאטש ןעמוקעג ןיב ךיא ? קילג ןוֿפ געט ןיא ףוג םעד

 סָאװ ,שיײלֿפ ןוא טולב ןוֿפ חוּכ םעד ןיא ביילג ךיא לַײװ ,םרוהי ןוֿפ

 יד ןוֿפ דיר יד טשינ טכרָאה .הֿבשחמ רעד ןוֿפ רעקרַאטש זיא

 טרעוװ יד בָאה ךיא סָאװ ,גינעק םוצ ןוא .סרעעזנרעטש ןוא סרעלייה

 לֿבָא ןַא יװ ןַײא טשינ קניז :דניצַא ךיא גָאז ,ןַײז וצ דנַײרֿפ ןַײז

 !ןוחצנ ןַײד ןוֿפ גָאט ןיא ,טכַאנ רעד ןוֿפ סנטָאש יד ןיא

 טָאה ךָאנרעד ןוא ןרָאװעג ןגיװשטנַא עגר ןייא ףיוא זיא ֿבָאילהָא |

 גטנָאזעג רעדיוו רע

 סָאד רעבָא ,ןעקנַאדעג ערעזדנוא ןיא ןעשזדנָאלב ןענָאק רימ --

 רעזדנוא ןיא ףיוא-טצילב הֿבשחמ יד .רָאװ קיביײא זיא טולב ןוֿפ לוק

 רעבירעד .ןָאט וצ סָאװ זדנוא טלעֿפַאב יז ןוא קילבנגיוא ןַא יו חומ

 ,סקָא ןַא ןוֿפ זדלַאה ןֿפױא ןַאּפשעג סָאד יװ ױזַא ,םַאצ ַא יז זיא

 סָאד גנַאל יוװ ,הּכלמ ,ץנירּפ ןדימ םעד רעביא דחּפ ןייק טשינ טָאה

 רעד טימ ןסָאגעגנָא ףוג ןַײז זיא ,טױה ןַײז רעטנוא טסילֿפ טולב

 | .ןבעל ןוֿפ טֿפַארק

 = דףאלש זיא חומ רעד ןעוו ,קנַארק טולב סָאד טשינ זיא --

 ןָא ףוג םעד ןוֿפ טרעװ יד זיא סָאװ ןוא -- טנערֿפעג ֿבָאחַא טָאה

 | ? טולב טנוזעג
 "עג ֿבָאילהָא טָאה -- טכיל קידנענערב ַא יו זיא ףוג רעד ---

 חומ רעד רעבָא .ךַײט רערעטױל ַא יוו קיסילֿפ ןוא --- טרעֿפטנע

 רעשרעה רעד ,עלַא .זדנוא םורַא טלַאֿפ סָאװ ,ןַײשּפָא ןַא רָאנ זיא

 ,ץעזעג ןגעוו ןעגנוטכַארט טימ ןָאטרַאֿפ ױזַא ןענַײז ,ףַאלקש רעד ןוא
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 ןוֿפ טרעו םעד ןגעוו ייז ןבָאה ןסעגרַאֿפ זַא ,המחלמ ןוא טּפשמ

 ףַאשַאב םעד רימ ןביול טכַאנ-ןוא-גָאט .טולב ןוא שיײלֿפ רעזדנוא

 טולב רעזדנוא ןיא םַאלֿפ רעד יו טשינ ןעעז רימ ןוא זדנוא םורַא

 -ירֿפ ןדעי סיוא טשינ רימ ןעַײרש סָאװ רַאֿפ .טנערבעגסיוא טרעוו

 ןוא ,ןגַײװצ יד רעביא טרעטַאלֿפ סָאװ ,לגױֿפ רעד יו ױזַא ,ןגרָאמ

 טסָאה סָאװ וד ,טָאג :ּפמוז םעד ןיא טגנירּפש סָאװ ,שָארֿפ רעד יו

 םערַאװ ןענַײז רימ לַײוװ .,ןַײזָאד רעזדנוא שטנעב ,ןֿפַאשַאב זדנוא

 !טולב רעזדנוא ןיא טסול יוװ ױזַא ןייר ןוא

 -ײרֿפ ןוא ןיגינעק רעד וצ ןָאטעג רעק ַא ךיז טָאה ֿבָאילהָא ןוא

 | : טגָאזעג ךעל

 סָאד ןסע רעדיוװ םרוחי טעװ ןײגֿפױא טעװ ןוז יד רעדייא --

 ,טולבנביורט ןוֿפ ןַײװ ןעקנירט טעװ רע ןוא םַאל ַא ןוֿפ סטעֿפ

 רעהעג ןַײז .דייר סֿבָאילהָא טּפַאזעגנַײא ןבָאה ןרעיוא סמרוחי --

 ןַײמ :טכַארטעג טָאה רע ןוא ,ןֿפָא חומ ןַײז ןוא ףרַאש ןעוועג זיא

 ,רעלדנעה ןכַײר םעד ןוֿפ ןעגנוטכַארט יד ןוֿפ רעסערג זיא הֿבשחמ

 ןייר ןענַײז ןּפיל סֿבָאילהָא רעבָא .למיה רעד יװ קיביײא זיא יז לַײװ

 רע זיא שרעדנַא יו .זיוה דמערֿפ ַא ןיא טמוק רע ןעוו ,ןצֿפיז ןוֿפ

 ןגיגעגרַאֿפ סָאד זַא ,טנרעל סָאװ ,לַאוער ןב רהצי רערעל םעד ןֹוֿפ

 !המשנ רעד רַאֿפ ןַײּפ ַא זיא ףוג ןוֿפ

 םיא טָאה ןּפיר יד ןיא קיטייוו ַא ןוא קעװַא רעדיוו זיא ור יד

 ,טיוה רעד ןיא ןעלדָאנ עסייה טזָאלעגנַײרַא טלָאװ ןעמ יװ ,ןכָאטשעג

 ןבָאה ןֿפײלש יד רעבָא ,ןבײהֿפױא טלָאװעג ךיז ןוא טצֿפיזעג טָאה רע

 -גנַאל זיא סָאװ ,לּפענ ַא ןעמּוװשעג זיא ןגיוא יד רַאֿפ ןוא טנערבעג

 ,טנַאה רעד טימ ןכיצ ַא ןבעגעג טָאה רע .ךיור יוװ ןכָארקעצ םַאז

 יד טָאה ןקילב עמוטש עריא ףיוא .ןרעטנענרעד ךיז לָאז המענ זַא

 ןעמוקעגוצ זיא המענ .ןגלָאֿפ ןסייהעג ריא לקָאשּפָאק ַא טימ ןיגינעק

 ןגיוא עדימ ענַײז ריא ףיוא ןעגנַאהעגנָא טָאה םרוהי ןוא טעב םוצ

 ןָאטעגרעביא טָאה יז סָאװ ,דיילק ןוֿפ ןדלַאֿפ-רענלָאק עיולב יד

 רעירֿפ טָאה רע סָאװ ,סמערָא עריא ןוא ןקַאנ ריא טקעדעגוצ ןבָאה

 ןדלַאה םוצ ּפָארַא זיב רָאה ןליוננק עטלקיוועג עריא .טזױלבטנַא
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 המענ יו ןוא .םַאק םענרעבליז ַא טימ ןעמונעגנַײא ןעוועג ןענַײז

 ,םיא רעביא ןגיובעגרעבירַא ךיז יז טָאה ,רעגַאב ןַײז טרעהרעד טלָאװ

 ,גנומעשרַאֿפ רעד רעביא ןרָאצ ןייק ןעוועג טשינ זיא ןגיוא עריא ןיא

 ןּפיל עריא .טנערבעג ייז ןיא טָאה ץייר טימ טשימעג טָאּפש ַא רָאנ

 ןטצעל םעד רעוא ןַײז ןיא ןעמיורוצניײא טיירג ,קיטסולג ןעוועג ןענַײז

 ,ריא ףיוא ןקוק וצ ןעוועג דימ טשינ זיא רע .טלעוו רעד ןוֿפ דוס

 -עג ךיז םעזוב ריא טָאה בַײל ריא ףיוא טנַאװעג ןעיולב ןרעטניה

 -עגנָא ןעוועג זיא ליומ ריא ;ןעייוו-םערוטש יו ױזַא קיטסַאה ןביוה

 רעמערַאװ רענעלָאװקעגנָא ןַא ןוֿפ לּפינ רעד יו ,טֿפַאז טימ ןסָאג

 -עג םרוהי טָאה -- ןריט עסיורג טנֿפע לסילש רעניילק ַא .טסורב

 ריא ןעזרעד רע טָאה גיוא ןקניל ןוֿפ לקניוו םעד ךרוד ןוא ,טכַארט

 יז זיא ,טלעוו יד טכױלַאב סָאװ .םַאלֿפ ַא יו ױזַא ,.טלַאטשעג ענייש

 ןעזעג טשינ טנַײה זיב רע טָאה סָאװ רַאֿפ .ןענַאטשעג םיא רַאֿפ

 ןוֿפ ןרעמַאק רעטניה קידנעטש טרַאװ סָאװ ,יד רעמַאק ןַײז רעטניה

 | ? ןצנירּפ

 בַײל ןצנַאג ןרעביא ןסָאגעצ ךיז טָאה ןּפיר יד ןוֿפ קיטייו רעד

 ַא יו ןעגנַאהעגכָאנ םיא ןענַײז טנעה יד .ןענורעגסיוא דלַאב ןוא

 ןרעטש ןֿפױא ןוא ןברָאטשעגּפָא ןעוועג ןענַײז סיֿפ יד :אׂשמ ערעווש

 טריּפשרעד רע טָאה םעצולּפ .סייווש רעטלַאק ַא ןגָאלשעגסױרַא טָאה

 ןשטַאּפ רעגניֿפ עמערַאװ ןוא ןּפיל ענַײז טצענַאב טנַאה עכייוו ַא יו

 -ולש ןֿפיט ַא ןיא ּפָארַא רעדיוו ךיז רע טזָאל ,ןֿפײלש יד רעביא םיא

 ןוא ןעמוק ןעגנוטכַארט ? ןבעל םוצ םיא ןעמ טקעװ סָאװ רַאֿפ ? רעמ

 תוֿבשחמ ןרעטַאלֿפ חומ ןסייה ןַײז ןיא .ףיוא-ןצילב ןלַאֿפנַײא ;ןעיײג
 סיוא טשינ לָאמ ןייק טייג תוֿבשחמ יד רעטניה ןוא לגיײֿפ עדליוו יו

 | .ןבעל סָאד

 ,טכַאמנָא ןַײז ןיא ןוז ריא ףיוא ןָאטעג קוק ַא טָאה לֿבזיא יוװ ןוא

 טקירדעג םיא ןוא טנעה עריא ןיא ּפָאק ןַײז טּפַאכעגנַײרַא יז טָאה

 ןיא .ןרערט עטשרע יד ןסָאגעג ךיז ןבָאה ןגיוא יד ןוֿפ .ןצרַאה םוצ
 -ןַײרַא רעירֿפ זיא סָאװ ,ןֿבָאילהִא ףיוא טקוקעג ךיז טָאה טײקנרױלרַאֿפ

 ַא יו םוטש רע זיא דניצַא ןוא ,ןּפיל יד ףיוא טסיירט טימ ןעמוקעג
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 ןילַא .תוחוּכ ענעגרָאברַאֿפ עלַא ַײב ףליה טנָאמעג טָאה יז .שיֿפ

 ןטסַאהרַאֿפ םעד ןעגנערב ןוא ןֿפױלוצסױרַא ןעוועג טיירג יז זיא

 ןטרַאו לארׂשי ןוֿפ רענעמ עכעלטעג יד ביוא ,םירצמ ןוֿפ ןַאמרעביױצ

 ןוא ץלָאטש-וצ טשינ זיא םכח ןייק .ןוז סהּכלמ רעד ןוֿפ טיוט ןֿפױא

 ןעמוק וצ ןגָאזּפָא ןענעק טנַײה ךיז לָאז רע זַא ,רעַײט-וצ רעלייה ןייק

 ,טעב סמרוהי וצ

 ירשעג יז טָאה -- !ןעװעטַאר םיא ךיא לעוװ לארׂשי רַאֿפ --

 .ןוז ןקנַארק םוצ ןֿפָאלעגוצ רעדיוו זיא ןוא ןָאטעג

 רעד .ינק יד ףיוא םיא רַאֿפ ןזָאלעגּפָארַא ךיז יז טָאה דלַאב ןוא

 -עצ רעד ףיוא טקוקעג סנטַײװ רעד ןוֿפ טָאה ֿבָאילהִא רענעסַאלעג

 רענייא יוװ .גיוא ןַא טימ ןָאטעג ריר ַא טשינ ןוא הּכלמ רעטלמוט

 םוטש טָאה המענ .ַײברַאֿפ ןלָאז ןטניומערוטש יד זַא טרַאװ סָאװ

 זיא ֿבָאחַא רעבָא .ןלעֿפַאב ריא טימ לָאז גינעק רעד זַא ,טרַאװעג

 ַא טרעטסילֿפעג טָאה לֿבזיא ןוא ,הּכלמ רעד רעטניה ןענַאטשעג

 .הליֿפּת

 ! ןבעל ןוֿפ ןיטעג ,תרוּתשע !דרע ןוא למיה ןוֿפ רעטָאֿפ ,לעב --

 לָאמ ַא ךָאנ טנַײה רע לָאז ,ןבעל ץרוק ַא ןבעגעג םיא טָאה ריא ביוא

 ךיוא לַײװ ,ןוחצנ ןטשרע ןַײז וצ ןײגסױרַא ןוא טעב ןוֿפ ןײטשֿפױא

 ערעייז ןוֿפ געט עקיצניװ יד ןיא טכַאמ וטסקעלּפטנַא עכַאװש יד ַײב

 .ןרָאי

 : טעבעג ןגייא ןַײז טַאהעג טָאה ֿבָאחַא

 ןוא ,טָאג ,םיא קרַאטש !רע זיא לארׂשי ןוֿפ ץנירּפ רעד -- -

 ןיא ןעמענטימ םיא לעװ ךיא !טַײז רעטכער ןַײמ ַײב םיא לעטש

 רָאנ ,הנחמ רעד רעטניה ןטַײר טשינ טעװ רע ןוא המחלמ רעד

 דרעווש ןַײז ןוא סױרָאֿפ ןגָאװטַײר ןטשרע ןיא ךיז רע טעװ ןגָארט

 ! ןָאֿפ ןַײז ןרעוו טעוו

 ,ןטעבעג ערעייז טגָאזעגּפָא ןבָאה הּכלמ רעד טימ ךלמ רעד ןעוו = -

 -רעד ךיז טָאה ֿבָאילהֶא .ףָאלש ןיא ןעקנוזרַאֿפ ןעוועג ןיוש םרוהי זיא

 זיא סָאװ ,ץנירּפ ןטרעצענּפָא םעד טכַארטַאב ןוא טעב םוצ טרעטנענ
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 ןטקערטשעגסיוא ןסַײװ םעד ןיא ןזעוו ןיילק ַא ןוֿפ רעכעה טשינ

 :טגָאזעג טָאה רע .ףוס-ןיא

 ַא יװ קַיור טסילֿפ ץרַאה ןַײז ,ץנירּפ םעד ןֿפָאלש טזָאל --

 ןּפַאכֿפױא ךיז רע טעוװ םָארטש רעסייה ַא יו רעבָא ,ךַײט רעליק

 ךיא בָאה דניצַא .ןגיוא יד ןענעֿפע רעדיו טעװ רע ןעוו ,ןציײלֿפ ןוא

 ןוֿפ ןיסעצנירּפ יד ןענעגעגַאב ןײגסױרַא רימָאל .ךַײא רַאֿפ הרוׂשב ַא
 - } ,םילשורי

 : ןגירשעגסיוא טָאה לֿבזיא !

 ? טָאטש ןיא הילּתע --

 טָאה -- ץַאלַאּפ םוצ זיב ןרָאֿפעג ןגָאװטַײר ריא ןיא ןיב ךיא --

 סניגינעק רעד ןיא ןבילבעג זיא יז רעבָא -- טלכיימשעג ֿבָאילהִא

 -יילק עריא רעביא"טַײב ןוא רָאה עריא ןעמעק ןטסניד יד .רעמַאק

 ,ןקנַארק ַא ןוֿפ טעב םוצ טסַאג ַא ןריֿפוצנַײרַא טוג טשינ זיא סע .רעד

 ולּפ זיא ץרַאה ריא ןוא סיֿפ יד ףיוא ןעוועג ןיוש זיא לֿבזיא

 ןקידנֿפָאלש םעד ףיוא טקוקעג טָאה יז ןעוו ,ןרָאװעג טליטשעגנַײא םעצ

 ןוא ןעמוקקירוצ טעװ יז זיב םיא רעביא ןכַאװ ןלעוװ םיכָאלמ .ןוז

 זיא רָאװ ביוא .םינּפ טרַאצ ןַײז ןשוקסיוא טעװ ןיילַא םימש-לעב

 ךיוא זומ ,לארׂשי ןוֿפ טָאג ַײב טסַאהרַאֿפ זיא ןוז רעטסגנִיי ריא זַא

 ,גנוי ןברַאטש ,ביל ייז טָאה למיה רעד סָאװ ,יד רָאנ זַא ,תמא ןַײז
 ריט רעד וצ ןעגנַאגעג לַײאעג ןיא ,םערָא סֿבָאחָא ןעמונעגנָא טָאה יז
 / טגָאזעג ןוא

 זַא ,זיוה סטֿפשוהי ןיא רעדורעג סָאד ןַײז זומ סיורג יו ---

 חילש ַא ןָא ןוא וירבטעמרַאּפ ַא ןָא םילשורי טזָאלרַאֿפ טָאה הילּתע
 ,סױרָאֿפ
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 קיווייל .ה

 בויא ןופ געט יד ןיא

 טרָאװריֿפ

 ענַײז ןיא טָאה רע יו ,ןֿבויא טימ ןעמוקעגרָאֿפ זיא סע סָאװ
 ןהעש עגנַאל ןוֿפ ךשמ ןיא טָאה רע יװ .טָאג וצ ןעירשעג םירוסי
 טָאה םעד ךָאנ יו ןוא ,דנַײרֿפ ַײרד ענַײז טימ ךיז טהנעטעגסיוא
 יונעג טרעוו םעד ןגעװ -- םערוטש ןיא טרעֿפטנעעג םיא ןיײלַא טָאג
 טינ טשינרָאג רעמ רענייק ןָאק םעד וצ .ֿבויא רֿפס ןיא טלייצרעד
 ,טײקיטרַאֿפ רעייז ןיא םיקוסּפ טימ רָאנ ןצינַאב ךיז ןָאק ןעמ .ןבעגוצ

 הטילש רעד רעטנוא ןֿבויא םורַא ןעמוקעגרָאֿפ זיא סָאװ רעבָא
 ֿבויא רֿפס ןיא טרעוו םעד ןגעוו --- יירשעג ןקידנרעטישרעד ןַײז ןוֿפ
 .טלייצרעד טשינ

4 

 ,וחוּכ יֿפל ,טריבורּפ עמעָאּפ רעשיטַאמַארד רעד ןוֿפ רבחמ רעד
 טלגיּפשעגּפָא ךיז טָאה סע סָאװ ,רָאֿפ ךיז טלעטש רע יװ ןרעדליש
 ןעוו רָאנ טכַארבעג ןרעו דײר-ֿבויא עשיכנּת עקינייא .ןֿבויא םורַא
 -דנַאה רעד וצ קיטיינ שינַאגרָא ,ליֿפעג סרבחמ םעד טול ,ןענַײז ייז
 ןיא רעֿפטנע סטָאג ןוֿפ ,שירַאטנעמגַארֿפ טכַארבעג ןרעוו ייז .גנול
 -רָאֿפ רעד .םיקוסּפ ןעצ-ןַײנ עטשרע יד רָאנ ןבעגעג ןרעוו םערוטש
 טייג דייר סטָאג ןוֿפ ךשמה רעד .רעטנורַא ַײברעד ךיז טזָאל גנַאה
 ךיז טבייה גנַאהרָאֿפ רעד .ןייגנָא ףרַאד רע ּוװ ,טרָאד ןָא אלימב
 -ַאמַארד יד .גנולדנַאה רעקידרעטַײװ רעד רַאֿפ קירוצ ףיוא ךַײלג
 ּפָארט ןטימ ,"ֿבויא ןוֿפ גט יד ןיא; רעבירעד טסייה עמעָאּפ עשיט
 .געט יד ןיא

 א

 ןיא ֿבויא טָאה -- ? םירוסי עטסיזמוא יד םיא ןעמוק סָאװ רַאֿפ
 טָאג וצ ןעירשעג רעצ ןכעלטיוט ןַײז

 יוװ ױזַא ,םירוסי עקיבלעז יד ןוֿפ ןַײּפ ןיא ,טנַײה ןוֿפ רימ ןוא
 ,טדַײל ,ןײלַא ךיז רַאֿפ ,שטנעמ רעד סָאוװ רַאֿפ ןָא זדנוא טייג סע
 ?טדַײל שטנעמ רעד ױזַא יו ןֿפוא רעד רעמ ךָאנ זדנוא טרעטַאמ

* 
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 טייקיטכערעג טנָאמ רע ןוא דלַאװג טַײרש שטנעמ רעד ןעוו
 ךיוא רע טַײרש יצ ןוא םיא טרַא יצ -- ,םירוסי ענַײז ןוֿפ ןַײּפ ןיא
 יצ ןוא ?םירוסי עטסיזמוא סנטייוצ ַא ןוֿפ ןַײּפ ןיא קרַאטש ױזַא
 ? רעקינַײּפ ַא ןילַא רָאג םעד ךָאנ ךַײלג טֿפָא ץנַאג טינ רע טרעוו

* 

 ךיז ןקינַײּפ ןַײז ןוֿפ ןרעוו טזיילעגסיוא טינ שטנעמ רעד טעוװ יצ
 ייילסיוא םענעגייא ןַײז ךרוד טדַײל רע סָאװ רַאֿפ עגַארֿפ רעד טימ
 ןַײּפ יד טדַײלרַאֿפ רע ױזַא יו --- טדַײל רע ױזַא יו ןֿפוא םעד ןרעט
 ?טלעוו רערָאג רעד ףיוא ןשטנעמ ןטייווצ םעד ןוֿפ

 א

 עלַא סֿבויא ןעגנערבוצמוא ןטׂש םעד תושר לוֿפ ןבעג סטָאג
 ןטלַא םעד ,ןײלַא םיא ןוא רעטיג עלַא ענַײז ןענערברַאֿפ ,רעדניק
 -רַאֿפ --- ןדנּווו-תערצ ןוֿפ ליורג ןיא ןֿפרַאװנַײרַא ,בַײל ןַײז ,ןֿבויא
 ,םיא טגלָאֿפרַאֿפ רעמ ךָאנ : ןרָאי-רדח ענַײז טניז רבחמ םעד טגלָאֿפ
 ןגיל ןַײז ןוא הדיקע רעד וצ ןייג סקחצי ןגנוי םעד ,ןרָאי ענעי טניז
 .ןברק ַא רַאֿפ ןרעו וצ טכַארבעג גנוטרַאװרעד ןיא חבזמ ןֿפױא

* 

 ימיב ֿבויא ,אמיאו; : טגָאזעג טרעוו ,ו"ט ,ארתב אֿבב ארמג ןיא
 רעד ןיא ןעוועג זיא ֿבויא זַא ,ןַײז טלָאמעג ןָאק'ס -- "היח קחצי
 "געמ עטביולרעד ַא רבחמ םעד ןבעגעג טָאה סָאד .ןקחצי ןוֿפ טַײצ
 ןעגנערבֿפױנוצ ,ןָא גנַאל ןוֿפ ,םענַײז רעגַאב ַא ןליֿפרעד וצ טייקכעל
 .ןויסנ ןוֿפ ןכייצ ןקידתוֿפּתוש ַא רעטנוא ןֿבויא טימ ןקחצי

5 

 ןיא ןֿביא ןגעװ ארמימ יד טּפַאכרַאֿפ ףיט טָאה רבחמ םעד
 ארק אל וליא ֿבויא :אּפּפ רב אנינח 'ר רמָא -- ז"מ 'ר אתקיסּפ
 "יהלא הליֿפּתב ושכע םירמואש םשכ -- .ןירוסי וילע ואבשכ רגת
 -- ."ֿבויא-יהלאו םירמוא ויה ךכ ,ֿבקעי-יהלאו קחצי-יהלא ,םהרֿבַא
 םיא ןענַײז סע תעשב ,בויא ןעוו :טגָאזעג טָאה אּּפ רב אנינח 'ר
 זיא ,ײרשעגדלַאװג ןייק ןבױהעגֿפױא טינ טלָאװ ,םירוסי יד ןלַאֿפַאב
 קחצי ןוֿפ ,םהרֿבַא ןוֿפ טָאג :הליֿפּת ןיא טציא טגָאז ןעמ יו ױזַא
 .ֿבויא ןוֿפ טָאג :טגָאזעג ךיוא ןעמ טלָאװ ,ֿבקעי ןוֿפ ןוא

 .ןבױהעגֿפױא ָאי טָאה ֿבויא רעבָא
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 עמטַאּפ רעשיטַאמַארר רער ןוֿפ ןטנעמַאמ

 5 דליב ןופ

 רעד ןופ .,ןעקנוזעגנַײרַא יװ ,שַא לגרעב א ןיא טפיטעגנַײא טגיל בויא
 ,סױרַא טינ םיא ןעמ טעז קידנקוק טַײז

 גָאט רעד לָאז ןייגרעטנוא זַא -- בויא

 ,םיא ןיא ןרָאװעג ןריובעג ןיב ךיא סָאװ

 ,טגָאזעגנָא טָאה סָאװ ,טכַאנ יד ןַײז לָאז ןטלָאשרַאֿפ

 .ןרָאװעג ןעגנַאֿפטנַא זיא לגנַיי ַא זַא

 ,ךשוח ןַײז לֶאֹז גָאט רענעי

 ןביוא ןוֿפ טָאג םיא ףיוא לָאז ןגערֿפ טינ

 ,1 טייקיטכיל ַא םיא ףיוא לָאז ןענַײש טינ ןוא

 :ךיז רָאנ רעדיוװ ןוא רעדיוו טסטליש -- בייוו
 | .דייר עקיבלעז יד ןָא ןטכענ ןוֿפ = |
 !ןרעטַאמ וצ ץרַאה ןַײמ וד שטָאכ ףיוא-רעה -- בויא

 .רעדיוורעד רימ זיא ,רעד טָא ,לוק ןַײד -- בייוו

 !ךיז טינ -- טָאג טליש

 .ןרעה וצ סנױזַא ייוו זַא -- בויא

 .סױרַא ריד ןוֿפ טדער ןדחּפ רעד -- בייוו

 ןברַאטש טסלָאז וד זַא ,ליוו טָאג ביוא לַײװ

 ,רעדניק ערעזדנוא יו קידלושמוא ןוא טסיזמוא

 ! ברַאטש ןוא -- טָאג טליש =

 .ןרעה וצ סנױזַא ןעמעלַא זדנוא ייוו זַא --- ןפילַא

 .ןעניז ןוֿפ טדער יז זַא .שרעדנַא טינ -- ךדלב

 !עַײרטעג דנַײרֿפ ,ןענַאד ןוֿפ ןייג ךַײא סייה ךיא -- בייוו

 ןעַײרעדױלּפ עמורֿפ טימ םיא טקינַײּפ ריא

 ! עבלעז סָאד טוט ,ןדחּפ ןַײמ ,רע ןוא

 יִּפ לֶע ןבעגעג ןענַײז ,טסקעט-ךנת ןופ ןעמונעג ןענַײז סָאװ ,תורוש יד}
 .שָאוהי
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 טָאג ןגעקטנַא טסױֿפ ַא ןבײהֿפױא וצ טָאטשנַא

 . ,ןײלַא ךיז ןטליש טימ ךיז רע טמענרַאֿפ

  -דנַאנַא ךָאנ רעביא-טרזח רע זַא ,טנוװוָא ןטכענ טניז

 | .תולאש עבלעז יד ןוא תונעט עבלעז יד

 / צגושמ רעוו ךיא .ָאי -- ? ריא טגָאז ,ןעניז ןוֿפ דייר ךיא
 ?ןֿפלעה ןענָאק טינ ןוא ןשינרעטַאמ ענַײז ןעזוצ ןוֿפ

 :טעב ךיא ןוא ךיא ףור ןשינרעטיב ןַײמ ןוֿפ -- בויא

 ,דייר ענױזַא ,בַײװ ןַײמ ,דייר טינ

 טנַאה ַא ןבײהֿפױא וצ טומ ןייק טינ טסָאה וד ביוא -- בייוו
 .ןָאט סע ךיא לעװ ,רַאה-רזכַא םעד ,טָאג ןגעקטנַא

 םיא ןיא עקיציּפש רענייטש ןֿפרַאװ לעוו'כ

 -- רימ ףיוא ןֿפרַאװקירוצ ייז רע לָאז ןוא

 !ףוס ַא ןוא הללק ַא !ןַײרַא טיוט ןיא |

 ,ןגיל רעדניק ענַײמ ּווװ ןיהַא ןייג לעוו'כ

 ,ןייג ךיא לע רעַײֿפ ןצרַאװש ןיא .ןיהַא

 .ּפָא .רעדניק עטנערברַאֿפ ענעמוקעגמוא ענַײמ וצ

 ,ייוו זַא ,ייוו זַא -- ןפילַא

  ?ףוס ַא --- .טגָאזעג יז טָאה -- ןַײרַא טיוט ןיא -- בויא

 .ןברַאטש -- זיא רעגַאב ןַײמ ךיוא

 רענייב ענַײמ ןוֿפ שינעלױֿפעצ יד רעדייא לַײוװ
 ,טיוט רעד ןיוש רעסעב זיא

 -- גנורעטסעל ןיא טינ רעבָא -- הנעט ךיא

 :טייקיטכערעג ןַײמ ןיא ַײרש ךיא

 | ! קידלושמוא ןיב'כ

 7 דליב ןופ-

 רעטנוא םיא טלַאה ןוא ךיז ןלעטשפיוא ןבויא טפלעה םהרבא

 ,טייקסטוג ַאזַא ךיא ןידרַאֿפ סָאװ טימ :ףיט ךיז טגיינ -- בויא

 ? טײקמערַאװ ַאזַא !) |
 י ,ןגעלעג טיוט טינ רעיש ךָאד ךיא ןיב טָא זַא
 ,ןייטש ןטרַאה ןוֿפ ףרַאש םוצ רענעלַאֿפעגוצ ַא
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 ,רָאה ַא ףיוא יו טגנעה ןבעל ןַײמ זַא ,ןיוש לָאמ לֿפיװ ,יוא

 .רַאה רעטוג ,רעקידמימחר ,ןיוש לָאמ לֿפיװ .יוא

 ,ןכייצ סטָאג -- ץילב רענעטינשעגכרוד רעד -- םהרבַא
 .טכעגק סטָאג -- רַאה רענענַאטשעגֿפױא רעד

 .ןלֿבוּת ןוא ןעמרוי ךרוד --- ץלַא ןוֿפ סייוו ךיא

 :טשטנעבעג ןַײז לָאז ,טסַאג רעטוג ןַײמ ,רַאה רעטוג ןַײמ

 .ןוז ןַײמ ןקחצי ןוֿפ סורג ַא רימ יאדװַא טגנערב רע -

 ,ָא 1רעטָאּפ סקחצי ,םהרֿבַא : תולעפתה סיורג טימ -- בויא

 ןַײז לָאז טשטנעבעג

 טריֿפעגוצ ךימ טָאה סָאװ ,געוו-רבדמ רעסייה רעד

 .םורַא ךיז טקוק .רַאה ןקיטכרָאֿפטַאג ןַײמ ןוֿפ ןטלעצעג יד וצ

 ,רעגירק ַא ןוא רעזייב ַא ,רימ ןבענ ָאד ןַאמ ַא ןעוועג

 .ןקעטש ןַײז רימ רעביא ןביוהעג

 .םענייק טינ טעז ןעמ -- ?ןַאמ ַא ָאד -- םהרבַא

 : ? םולח ַא יצ ? רעדנוװ ַא -- בויא

 חרוא רעטוג ןַײמ לָאז - += םהרבא
 ורּפָא ףיוא טלעצעג ןַײמ ןיא רימ וצ ןרעקּפָא ךיז

 רַאה ןַײמ ףיוא ןלַארטש לָאז טייקיטכיל סטָאג -- בויא

 ,קיורמוא ױזַא ןרעוו טינ ץרַאהרעטָאֿפ ןַײז לָאז ןוא

 .געוו ןיא ךָאנ ץעגרע ךיז טמַאז קחצי סָאװ

 -- רערעַײט ַא ,רעקיטכיל ַא

 ,רעקיצנייא-ןוא-ןייא ןַײמ -- םהרבַא

 .רעמ רשֿפא ךָאנ .ןוז ַא יו ןגָארקעג ביל םיא בָאה ךיא -- בויא

 .ןעניגרַאֿפ רימ לָאז ץרַאהרעטָאֿפ עטוג סָאד

 .ןעמוקנָא לָאז רע ןיוש טַײצ רעבָא .יאדװַא -- םהרבַא
 יןעזעג טינ םיא תעל-תעמ ףניֿפ עצנַאג ןיוש

 ץרַאה ןַײמ ןָא ךיא יורט טֿפַאשקנעב ןַײמ .רָאג ןיא

 .ןוז ןַײמ טציש ןוא טיה סָאװ ,טָאג ןוֿפ טנַאה-דסח ןיא

 .ןוחטב ַאזַא ןעז וצ דײרֿפ ַא ןוא היכז ַא -- בויא

 .רעיורט טימ לוֿפ ,רימ טכוד ,זיא רַאה רעטוג ןַײמ -- םהרבַא
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 ,רימ רעביא ךָאנ טכליה רעמָאיעג רענעגייא ןַײמ -- בויא
 ןרעיוא עדייב ענַײמ ןיא ךָאנ רימ טגנילק רע

 ,ןדַײמרַאֿפ טנָאקעג טינ אמּתסמ : דיילטימ ןכייוו ןץא -- םהרבַא

 .חוּכב ןעוועג טינ :קיטסגנַא - בויא

 ,ןטימרַאֿפ ָאי רשֿפא טלָאװ רערעדנַא ןַא
 ,ןסיברַאֿפ ױזַא ןייצ ןענַײז טלָאװ רערעדנַא ןַא
 ,ןסירעגכרוד טינ ייז ךרוד ךיז טלָאװ ץכערק םוש ןייק זַא
 ,טינ יאדוװַא --- ןײלַא ךיִז ןטליש ןוא ןייוועגליורג ןוא

 רעד ןיא םעד ןגעוו ןדייר וצ טינ רעסעב רשֿפא זיא -- םהרבַא

 ? טונימ

 ,יורטוצ ןַײז טימ טקיליװַאב ךימ טָאה רַאה רעד טָאג זַא -- בויא
 ,םערוטש ןוֿפ ןרעַײֿפ ךרוד רימ וצ טדערעג

 טֿפַאשקנעב ןיא ץרַאה ןַײמ טציא טשרע רימ ןיא טײגרַאֿפ
 ,דסח ןכעלרעטָאֿפ ןַײז ןוֿפ סנכייצ ךָאנ

 ,הטרח ןוֿפ רעיורט ןֿפרַאש ןיא --- ךָאנ רערעמ ןוא
 ,טײקכַאװש ןַײמ --- דניז עסיורג ןַײמ ןעקרעד ךיא ןעוו
 ביל סמענייא זַא ןַײז עקאט ךָאד ןַאק סע
 ,םירוסי:טיוט ענױזַא ןיא ,רעַײֿפ ַא ףיוא ןגיל שממ לָאז
 --- ייז ןגעקטנַא ליּפש ַא ןַײז ןטלָאװ ענַײמ זַא
 / קיביײלג ןוא גונעג קרַאטש ןַײז רע לָאז ןגעוו טסעד ןוֿפ
 ,קערש ןמיס ןייק ןוַײװסױרַא טינ וצ ,ןטלַאהכיױא וצ
 ,ןבעג טינ יירשעג ןייא ןייק גוצמעסָא ןטצעל ןזיב ןוא
 טָאג וצ ביול ןוֿפ יירשעג ַא זיא -- ָאי ןיוש בוא ןוא
 ,ןןיסנ םענעביוהרעד ןוֿפ היכז יד שטנעמ םעד ןלייטוצ רַאֿפ
 ,ףיורעד טַאהעג טינ חוּכ ןייק בָאה ךיא --- ? ךיא ןוא

 ,רעצמ ךיז ליֿפוצ זיא טסַאג ןוא רַאה רעטוג ןַײמ -- םהרבא

 ,ןטלַאהעגסיױא קידלודעג ךיא בָאה געט ןביז רָאנ -- בויא

 םירוסי-בַײל ןוֿפ געט ןביז רעבָא ןענַײז סָאד

 ? הדיקע ןוֿפ ןויסנ טונימ ןייא ןגעקטנַא
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 ףדייר טינ טסַאג ןטוג ןַײמ טעב ךיא .רעטיצֿפױא טײמ --- םהרבַא

 .ןענָאמרעד טינ |

 ,טלייצרעד ץלַא ןוֿפ רימ קחצי טָאה'ס -- בויא

 !םעד ןגעוו טינ טרָאװ ןייק -- לָאמ ַא ךָאנ טעב'כ -- םהרבַא

 : ךיז ןגעוו רָאנ דייר'כ --- ןוא ,רַאה ןַײמ גלָאֿפ ךיא -- בויא

 .עלַא .רעדניק ענַײמ עלַא ןריווועגנָא בָאה'כ

 ,םוקמוא רעייז ַײב ייז טימ ןעוועג טינ וליֿפַא

 .םוא טינ ךיז ןרעק ייז .ָאטינ רעמ ןענַײז ייז

 ,תוֿפירש ןוֿפ שַא טימ טשימעגסיוא עלַא ןגיל יז

 שטָאכ דניק ןייא טלָאװ ךיא ןעוו ,ןַײז ךיא טלָאװ ךעלקילג יו

 ,חבזמ סטָאג וצ טריֿפעג טנעה ענַײמ טימ ןילַא -

 ,טסיירטעג ןַײז לָאז טסַאג רעטוג ןַײמ --- םהרבַא

 :טגערֿפעג ךיא טלָאװ ,תושר בָאה ךיא ביוא ןוא

 ?טזָאלעג רַאה רעטוג ןַײמ ךיז טָאה ןיהּווו

 ,םייה-ןברוח ןַײמ ןוֿפ רעטַײװ סָאװ .ןרעדנַאװ וצ -- בויא

 ?ןיהּוװ -- םהרבַא

 ,טלעװלגָאװ ןיא ,ןַײרַא טלעוו רעסיורג ןיא -- בויא

  ןגָאז וצ ױזַא טסַאג ןַײמ וצ הצע ןַײמ ןַײז טלָאװ --- םהרבַא

 דנַאלטרובעג ןַײד וצ קירוצ םוא ךיז רעק .,םענ

 ,קילגמוא ןוֿפ טרָא עטסיוװ סָאד ּפָא-קיגייר ןוא

 ,ןטלעצעג עֿבורח יד קירוצ ףיוא-לעטש

 ,רעדלעֿפ עטנערבעגּפָא יד קירוצ ףיוא-רעקַא ןוא

 ,םױבנגַײֿפ ןַײד ןוא קָאטשנַײװ ןַײד ַײנסֿפױא ץנַאלֿפ ןוא

 ,יֿפ ענד ןוֿפ בַײלברעביא םעד ףיונוצ-גנערב ןוא

 ,יֿפ ענַײד טימ ןוא ריד טימ ןַײז טעוו טָאג ןוא

 קחצי זַא ,רַאה ןטוג ןַײמ ןגָאזסױא ךיא לָאז יצ -- בויא

 ? געטרעדנַאװ ןוֿפ רימ וצ טדערעג דָארג טָאה

 .רעטעּפש ןטַײװ ןוֿפ געט יד סיוועג רע טָאה טניימעג --- םהרבַא

 ,תורוד ןוֿפ ףיט רעד ןיא ייז טעז גיוא ןַײמ ךיוא

 ,דרע רעד רָאג רעביא רעדניק ענַײמ ןוֿפ גנורעדנַאװ ןיא
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 טייקטלייוורעדסיוא ןוא גנורעטַײל ןכוז רעייז ןיא

 .ןתולג ןוֿפ גנורעקקירוצ ןיא ןוא ,ןתולג ןיא

 טסַאג ןַײמ לַײװרעד לָאז --- ןײטשנָא ןלעוו תורוד ענעי זיג

 .ןריובעג ןַײז ןוֿפ טרָא םוצ קירוצ ןרעקמוא ךיז|

 !דנַאלטרובעג ןַײז ףיוא רַאה רעקיטכרָאֿפטָאג ןַײמ ךיוא זיא -- בויא

 :ןגָאז וצ ױזַא טדערעג טָאג טָאה רימ וצ -- םהרבַא
 זיוה סרעטָאֿפ ןַײד ןוא םַאטשּפָא ןַײד זָאלרַאֿפ
 ,ןזַײװַאב ריד לעװ ךיא ּוװװ דנַאל םענעי וצ ייג ןוא

 ,קלָאֿפ סיורג ַא רַאֿפ ןכַאמ ךיד לע ךיא ּוװ ןוא

 .טדערעג טינ רעטרעוו ענױזַא טָאג טָאה רימ וצ -- בויא

 ?ןרעה וצ סנױזַא ןַײז הכוז ךיוא ןעוו ךיא לעװ יצ

 } ט רַא וװ -- ןוא ךיז וצ קירוצ ןייג לָאז רַאה ןַײמ -- םהובַא

 ןטרַאװ .ןטרַאװ קידלודעג -- ַאי ָאי

 ,דנַײרֿפ --- ןוא רַאה ןטוג ןַײמ גלָאֿפ ךיא -- בויא

 טסיירט טימ ץרַאה ןַײמ ןָא-ןלוֿפ ענַײז רעטרעוו יד

 געוו ןיא ךיז ןרעקרַאֿפ וצ ךַײלג טיירג זיא גנוקיטומרעד טימ ןוא

 .קירוצ ףיוא

 1958 ר"נ =

 שא םולש

 דִיי-םיליהת רעד
 "טלעוו יד טשינ, ןוֿפ ערעל יד

 ןַאמָאר םעד ןופ לטיּפַאק עט12 סָאד

 רעד זַא ,העומש יד הנידמ רעד רעביא ןגָארטעג ךיז טָאה סע

 המחלמ ַא ןָא-טייג סע .,ןרָאװעג קנַארק םעטּפַאר זיא "דִיי-םיליהּת;

 ןוֿפ רעדעי .הטמ-לש-הֿבישי רעד ןוא הלעמ-לש-הֿבישי רעד ןשיווצ

 ןַײזהלוח-:רקֿבמ ןעמוקעג םיא ןענַײז ...טלָאװעג םיא טָאה ייז
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 ןֿפערטוצנָא ןעוועג-טניווועג ןעמ זיא ןשטנעמ ענדָאמ .םיחרוא ענדָאמ

 טשינ ךָאנ ןעמ טָאה עכלעזַא רָאנ ,"דִיי-םיליהּת, םַײב עצוװענָאי ןיא

 ןענַײז םידיגנ עסיורג רעדָא םינבר ,סרענרעל עסיורג .ןעזעג טַאהעג

 ןענַײז סרעגנעהנָא ענַײז .םידיסח סלאיחי ןיבר םעד ןעוועג טשינ

 ןענַײז סָאװ ןשטנעמ עניילק ,טַײל עמערָא רעטיול ןוֿפ ןענַאטשַאב

 ןייק .ןטיונ עכעלגעטיגָאט טימ ,תושקב עניילק טימ םיא וצ ןעמוקעג

 ןענַײז תורוּת ענַײז ,שיט םַײב טגָאזעג טשינ רע טָאה ךעלטשּפ עֿפיט

 ףיא טָאה רע עכלעוו ,ךָאװ רעד ןוֿפ הרדס רעד ףיוא ןענַאטשַאב

 ,עלהׂשעמ שידיסח ַא ןוא עלהדגַא ןַא טימ טשטַײטרַאֿפ ןֿפוא-שרדמ ַא

 םעד רַאֿפ טסַאּפעגוצ זיא סע יו ,םירֿפס-רסומ עשידִיי יד ןוֿפ ןיז ןיא

 עקידנעײגכרודַא ןוא ,סרעלדנעהניילק ,תוכָאלמ-ילעב .שטנעמ ןטסָארּפ

 -עג טָאה רע עכלעוו טימ ,סרעציזשיט ענַײז ןעוועג ןענַײז םיחרוא

 וצ סָאװ ןעװעג טשינ ךָאד זיא ;ןטַײצלָאמ עקידתבש ענַײז טלייט

 "טַײצ ןוֿפ טעשזדנָאלברַאֿפ לָאמ ַא ךיז טָאה סע ,תמא .םיא וצ ןרָאֿפ

 ןיילק ַא ,שיט ןַײז ַײב למיײרטש ַא טימ : עציּפישז ענעדַײז ַא טַײצ-וצ

 -ָאי ןייק ןעמוקענּפָארַא זיא לטעטש קידנבענרעד ַא ןוֿפ ןייד ַא ,לֿבר

 ךיז ןבָאה סע .ןגָאז-םיליהּת ןַײז ןרעה ןיבר םוצ תבש ףיוא עצווענ

 ןענַײז סָאװ ,םידיסח רעקצָאק עטלַא עקינייא ןענוֿפעג ךיוא וליֿפַא

 ןוֿפ רעכעה טייטש ןגָאז-םיליהּת רעצװענָאיק .עצװענָאי ןייק ןעמוקעג

 ןיבר ןוֿפ ןגָאז-םיליהּת סָאד .טגָאזעג ייז ןבָאה --- 7! תונדמל רערעג

 רעד רעביא םש ןסיורג ַא לָאמטסנעד טַאהעג ןיוש טָאה לאיחי 'ר

 .טלעוו

 רערעדנַא רָאג ַא ןעוועג רָאג ןענַײז םיֿברוקמ עתמא ענַײז רָאנ

 ףיוא םיא וצ ןעמוק ןגעלֿפ סָאװ ,םיחרוא עמערָא ,עטסָארּפ : טרָאס

 יז ןוֿפ רענייא .ןעועג ֿברקמ רעייז טָאה יבר רעד עכלעוו ,תבש

 רָאג טָאה ןעמ סָאװ ,לרעדַײנש רענילכַאשז סָאד ,לשמל ,ןעוועג זיא

 -יינש רעטסָארּפ ַא זיא רע זַא ,רָאנ יו רעמ םיא ןוֿפ טסּוװעג טשינ

 ךיז טָאה רע ןעװ ,ןטלַאהעג סיורג רעייז םיא ןעמ טָאה ךָאד .רעד

 ,עטָאּפַאק ?
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 טימ לדִיי ןיילק ַא ןעועג זיא לרעדַײנש רענילכַאשז סָאד .ןזיװַאב

 ,טרעקיהעגנַײא ןעגנַאגעג ,ןגיוא עקידרעסַאװ ןוא לדרעב רעטיש ַא

 שרדמה-תיב סניבר ןוֿפ ריט רעד יב ןענַאטשעג זיא רע .ןגיובעגנַײא

 ןסייהעג םיא טָאה יבר רעד רעבָא ,םיחרוא ערעדנַא יד ןשיוװצ

 דוֿבּכ סיורג ןוא ךיז ןבענ שיט םַײב םיא טצעזעג ןוא ןֿפורסױרַא

 רענייא זיא רע זַא ,לרעדַײנש ןֿפיוא טגָאזעג טָאה ןעמ .ןָאטעגנָא םיא

 תוכז סנעמעוו ףיוא ,םיקידצ ענעגרָאברַאֿפ קיסַײרד-ןוא"סקעז יד ןוֿפ

 ןַײז ןיא זַא ,םיא ןוֿפ טסּוװעג רָאנ טָאה ןעמ .טלעװ יד טייטש סע

 טעז ןעמ .סיוא טשינ טכיל סָאד לָאמ ןייק טייג ןילכַאשז ןיא לביטש

 טרָאד ןענערב רעטצנעֿפ ןַײז ןיא לטּכיל ַא טכַאנ רעֿפיט רעד ןיג

 "עג יד םיא טימ טנרעל ןוא איֿבנה-והילא טכַאנ ַײב םיא וצ טמוק

 טסָארּפ א ןעוועג רע זיא גָאט ַײב רעבָא ,הֹרוּת רעד ןוֿפ ןשינעמייה

 -יא םישובלמ רעדניק עמערָא עשידִיי רַאֿפ טָאה סָאװ ,לרעדַײנש
 ,טיינעגרעב

 ןיא ֿברוקמ רעסיורג ַא ןעועג זיא לרעדַײנש רענילכַאשז סָאד

 ןיא םיא טימ יבר רעד ךיז טָאה ,ןעמוק טגעלֿפ רע ןעוו .עצוװענַאי

 רעדָא טדערעג טרָאד ןבָאה ייז סָאװ ,ןוא ןסָאלשעגּפָא לביטש ןַײז

 -יינש רענילכַאשז סָאד ,אלימ ...טשינ רענייק טסייוו ,ןעוועג ןקתמ

 רעו טלייצרעד ןבָאה רענילכַאשז יד ןוא טנעקעג עלַא ןבָאה לרעד

 ןעמ סָאװ ,םיא וצ ערעדנַא ךיוא ןעמוקעג רעבָא ןענַײז סע .זיא רע

 ,לשמל ,יוװַא .ןענַײז ייז רעוו טסּוױװעג טשינ ןוא טנעקעג טשינ טָאה

 ,טַײצ-וצ-טַײצ ןוֿפ ןיבר םוצ ןעמוק טגעלֿפ סָאװ ,רענייא ןעוועג זיא

 -עג םיא ןעמ טָאה סָאװ רַאֿפ ."םערוט רעד, ןֿפורעג םיא טָאה ןעמ

 זַא ,רַאד ןוא ךיוה רעייז ןעוועג זיא רע לַײװ ?"םערוט רעד, ןֿפור

 ,זדלַאה ןטקערטשעגסױא ,ןגנַאל ַא רעייז ףיוא ןסעזעג זיא ּפָאק ןַײז

 -רעד טשינ ןָאק רענייק ןכלעוו וצ ,םערוט ַא יװ ןעזעגסיוא רע טָאה

 רע טָאה ,ןיבר םוצ ןעמוקעג לָאמ ןטשרע םוצ זיא רע זַא ,ןכיירג

 -- שרדמה:תיב ןיא ןעגנַאגעגנַײרַא .ןענעקרעד וצ ןבעגעג טשינ ךיז

 ןרעטניה ךיז טלעטשעג ןוא -- ןשטנעמ עקיטרָאד יד ןלייצרעד

 ,שיט םַײב ןסעזעג זיא יבר רעד ןעוו ,תודועס-שולש וצ תבש .ןוויוא
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 ססָאװ ,קַאמשעג ןטוג ַא טרעה רע זַא ,טַײל ענַײז וצ טגָאזעג רע טָאה

 ןקוקרעטנורַא ןסייהעג טָאה רע ןוא ,ןוויוא ןרעטנוא ןוֿפ ףיוא-טייג

 ַא רַאֿפ סָאװ ,טסּוהװעג ןיוש ךָאד ןעמ טָאה .טרָאד טייטש סע רעוו

 רעד ןוא ,שיט םוצ ןעמונעג םיא טָאה ןעמ ןוא ,זיא סָאד רענייא

 ,טבַאנַײב תבש .טנַאה רעטכער ןַײז ןבענ טצעזעגקעװַא םיא טָאה יבר

 ןבָאה ייז ןוא ןסָאלשעגּפָא םיא טימ ךיז רֶע טָאה ,הלדֿבה רעד ךָאנ

 -"טסנעד ןוֿפ רָאנ .ןעוועג טשינ ןיוש רע זיא קיטנוז .טדערעג טרָאד

 ,ןלַאֿפּפָארַא גנילצולּפ ,טַײצ-וצ-טַײצ ןוֿפ ןעמוק רע טגעלֿפ ןָא-לָאמ

 -וצ ךיז קלָאֿפ ליֿפ רעייז טמוק ,ךיז טוַײװַאב רע ןעוו ,לָאמ סעדעי

 ןגײלֿפױרַא לָאז רע זַא ,םיא ןטעב ןוא עקנַארק ערעייז טימ ןעמַאז

 םערָאװ .טשינ סָאד טוט רע רָאנ .ןשטנעב ייז ןוא ייז ףיוא טנעה ענַײז

 רע טָאה ,ךַײ םיליהת רעד טציז סע ּוװ זַא ,עצװענָאי ןיא טגָאז ןעמ

 ןעמ .טשינ ןעמ טסייװ ,רעכלעזַא זיא רע רעוו .תושר ןייק טשינ

 לסַײװ טַײז רענעי ןוֿפ שזַא ,תומוקמ עטַײװ ןוֿפ טמַאטש רע זַא ,טגָאז

 ;טשלש .טמוק

 -ַאי ןיא ןזיווַאב לָאמ קיצנייא ןייא זיולב ךיז טָאה רענייא רָאנ

 ןסייהעג יבר רעד ךיז טָאה ,ןעמוקנָא טלָאזעג טָאה רע ןעוו .עצווענ

 -עג ןוא שמש םעד ןלאירזע ןעמונעג ,עטָאּפַאק עקידתבש יד ןבעג

 .געוו רעמעדָאר ןֿפיױא ןריצַאּפש ןײגסיױרַא לסיב ַא ליוו רע זַא ,טגָאז

 ביוטש ןקלָאװ ןוֿפ ןגעקטנַא ייז טמוק ,ױזַא ןעייג ייז יוװ ,לַײװרעד

 עקילַאק ַא דיי ַא -- געוו ןֿפױא ןבױהעגֿפױא ךיז טָאה סָאװ ,סױרַא

 -- םלוע ןרַאֿפ שמש לאירזע רעטעּפש טלייצרעד --- עילוק ַא ףיוא

 דרָאב רעצרַאװש ַא טימ ,בייל ַא ןוֿפ טַאהעג רע טָאה םינּפ ַא רָאנ

 דרָאב רעד ןוֿפ רָאה יד ,טכַאדעג ךיז טָאה סע זַא ,ןעמונעגמורַא

 ענַײז ךיֹוא ױזַא ןוא ,רעַײֿפ ץרַאװש רָאנ ,רָאה ןייק טשינ רָאג ןענַײז

 ןענַײז יז .ןעזעג טשינ ךָאנ ךיא בָאה ןגיוא עסיורג עכלעזַא -- ןגיוא

 עטכידעג ןוֿפ סנדָאל ערעווש יד טימ טקעדַאב ,טערָאמכרַאֿפ ןעוועג

 ַא ףיוא ןעגנַאגעג ,םָאל ןעװעג ךָאד זיא רע שטָאכ ןוא .. ןעמערב

 ױזַא רע זיא -- שמש רעד לאירזע טלייצרעד -- סוֿפ םענרעצליה

 יװ ױזַא ,טעּפמיא ַאזַא טימ ,טײקרַאטש ַאזַא טימ ,ןעגנַאגעג קנילֿפ
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 -עג ןעוועג םיא טלָאװ טניו רעד ןוא טָאהעג ןעלגילֿפ טלָאװ רע

 טימ ןזַײרּפש סנטַײװ רעד ןוֿפ ןעזעג םיא טָאה יבר רעד זַא .ןגָא וט

 -וצ רע ןיא ןיײלַא ןוא ןטרַאו ןסייהעג ךימ רע טָאה ,םענרַאֿפ ַאֹזַא

 טדערעג טָאה יבר רעד יװ ,ןעזעג שממ בָאה ךןיא .םיא וצ ןעגנַאגעג

 ןבָאה .םיא רַאֿפ ךיז ןגױברַאֿפ ןוא דוֿבעה-תַארי סיורג טימ םיא וצ

 ךָאד ךיא בָאה ,ןרעטיצ ֹוצ סיֿפ"וא-טנעה ןביוהעגנָא רימ ךָאד

 רךימ ...זיא סָאד שטנעמ :לַאג'ס ַא רַאֿפ סָאװ ,ןענַאטשרַאֿפ ןיוש

 "ליה ןטימ רעד רָאנ .ןַײרַא טָאטש ןיא ַײרד עלַא ןעגנַאגעג ןענַײז

 ךיא ןוא יבר רעד .טגָאיעגרענירַא עדייב ודנוא טָאה סוֿפ םענרעצ

 ךיז וצ םיא טָאה יבר רעד ...טשינ רע ןוא סיֿפ טַאהעג ןבָאה

 "עוו רעד וצ רָאנ ,ןבילבעג רָאנ רע זיא טכַאנ ןייא .ןעמונעגנַײרַא

 -רעטכַײל יד ןיא טכיל לָאז ןעמ זַא ,ןסייהעג יבר רעד טָאה ערעשט

 "עוו רעד וצ ןכָאק םילכַאמ עקידתבש ןוא תבש וצ יו ,ןדניצנָא ךעל

 ,סנכָאװ רעד ןיא ןטיײרגנָא טוומעג ןעמ טָאה לגוק א וליֿפַא ,ערעשט

 םיא טָאה ןײלַא יבר רעד יװ ,ןעזעג שממ ךיא בָאה שיט םַײב ןוא

 ןעוועג-טיור זיא ןוא ןטכיולעג ַײברעד טָאה םינּפ ןַײז ןוא ,טנידַאב

 רעד טימ דיי רעד רָאנ ...החמׂש רעטיול רַאֿפ רעַײֿפ-טַאלֿפ ַא יו

 ןייא רָאנ ךיז טָאה סוֿפ םענרעצליה םעד טימ ןוא דרָאב רעצרַאװש

 .טשינ רעמ ,ןזיוװַאב לָאמ

 ןיא ןגעלעג זיא לאיחי 'ר יבר רעד ןעװ ,הֿבושת-תבש ףיוא

 ,לייט .םיחרוא לַאג'ס עכלעזַא עצוװענָאי ןייק ןעמוקעג ןענַײז ,טעב

 רעד ,לרעדַײנש רענילכַאשז סָאד ,לשמל יװ ,טנעקעג טָאה ןעמ סָאװ

 ןֿפערט לָאמ ַא יז טנעלֿפ ןעמ סָאװ ,ײרד-ייוצ ַא ךָאנ ,"םערוט,

 ןענַײז סָאד זַא ,טסוװעג טָאה ןעמ ןוא עצוװענָאי רעביא ןײגכרודַא

 סָאװ ,עכלעזַא ןוא ,*עטלעטשרַאֿפ, רָאנ ,םיחרוא עטושּפ ןייק טשינ

 -ַאב לָאמ ןטשרע םוצ ךיז ןבָאה סָאװ ,טנעקעג טשינ רָאג טָאה ןעמ

 ,טנעקעג ָאי טָאה ןעמ סָאװ ,עכלעזַא ןעוועג ךיוא ןענַײז סע .ןזיוו

 לָאמ ןייק ךיז טָאה ןעמ רָאנ ,ןיבר םוצ ןעמוק טֿפָא ןגעלֿפ סָאװ

 צג

 ,ּםיט ,ןימ ?
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 ןענַײז ייז זַא ,טניימעג טָאה ןעמ לַײװ ,טקוקעגמוא ייז ףיוא טשינ

 סָאװ ,ןעזעגנַײא ןעמ טָאה טציא טשרע ..סרערָאנש ,םיחרוא עטסָארּפ

 -עגּפָא דוֿבּכ ליֿפ ױזַא ייז טָאה יבר רעד -- ןענַײז סָאד טַײל ַא רַאֿפ

 ַא ןוֿפ םינּפ ןטימ ,דרָאב רעצרַאװש רעד טימ דיי רעד רָאנ .ןבעג

 ...ייז טימ ןעוועג טשינ זיא ,בייל

 טניווװעג ךָאד זיא ןעמ .טרעדנווװעג ךיז ןבָאה ןשטנעמטָאטש יד

 עצנַאג סָאד ךָאד ךיז טָאה רע ,ןיבר םַײב טַײל עמערָא ןעז וצ ןעוועג

 ןעזעג טשינ ןעמ טָאה לָאמ ןייק רָאנ .ייז טימ טלגנירעגמודַא ןבעל

 סעקילַאק .ןעמַאזוצ לָאמ ןייא ףיוא ןשטנעמ עקידמירוסי ליֿפ ױזַא

 רעמינּפ ערעיײז -- ענעסילשעגּפָא ןוא ענעסירעגּפָא ,סלּפירק ןוא

 -סעּפע ַײב ךיז ןבָאה ייז ...ןטכיולעג ךעלנייוועגרעסיוא טעּפע ןבָאה

 יז .ענדָאמ טריֿפעגֿפױא ךיוא ךיז ןבָאה ייז .ןעועג קסעתמ סָאװ

 ןוא ןוױא םעד רעטניה ןעמַאזוצ ןסעזעג ,ןעמַאזוצ ןעגנַאגעג ןענַײז

 טָאה ןעמ עכלעוו ,יד וליֿפַא זַא ,ױזַא ,ךיז טעדוסעג רעדָא ןגיוושעג

 ,ןיבר םַײב ןעז וצ ןעוװעג טניוװעג זיא ןעמ עכלעוו ,טנעקעג ָאי

 .שרעדנַא ןזיוועגסיוא ךיוא ךיז ןבָאה

 -עלַא וצ ןוא טקרַאטשעג יבר רעד ךיז טָאה תודועס-שולש וצ

 ןוא לאירזע שמש ןַײז ןֿפורעגנַײרַא רע טָאה ,גנורעדנּוװרַאֿפ סנעמ

 -סױרַא ליוו רע ;עטָאּפַאק-תבש עסַײװ יד ןָאטנָא םיא לָאז רע ,ןסייהעג

 "תיב סניבר םעד .ןטכירּפָא יז טימ תודועס-שולש םלוע םוצ ןייג

 ןענַײז עלַא -- םלוע-טָאטש רעד .טקַאּפעג לוֿפ ןעוועג זיא שרדמה

 םיּתב-ילעב ליֿפ ןענַײז דמערֿפ רעד ןוֿפ ךיוא .ןעמוקעגנעמַאזוצ ךיז

 ןוא ןגָאלשעגרעדינ ןעוועג ןענַײז עלַא .הֿבושּת-תבש ףיוא ןעמוקעגנָא

 ןענַײז ...ןעשעג טעװ סע סָאװ ,טסּוװעג טשינ טָאה ןעמ .ןקָארשרעד

 טזָאל ןעמעוו ףיוא, .םימותי יװ סנטַײצ ַײב ןעגנַאגעגמורַא ןיוש עלַא

 עדמערֿפ יד וצרעד ךָאנ ןוא .טגערֿפעג ךיז ןעמ טָאה --- 7? זדנוא רע

 ,טסּוװעג טָאה ןעמ סָאװ) תבש ףיוא ןעמוקעגנָא ןענַײז עכלעוו ,טַײל

 זיא ייז ןוֿפ ןדעי ןיא זַא ,(ןשטנעמ עטסָארּפ ןייק טשינ ןענַײז ייז זַא

 ןֿפרָאװעגנָא קערש ַא ןבָאה ,קידצ ןסיורג ַא ןוֿפ המשנ ַא לגלוגמ

 ןגָאז םיליהּת ןייא ןיא ןטלַאהעג טָאה םלוע רעד .טָאטש רעד ףיוא
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 יד רעטנוא .ןסיורד ןיא רעבַײװ יד ןוא .הֿבושּת תבש ןצנַאג ַא

 טשינ ,ןענייוו ןייא ןיא ןטלַאהעג ןבָאה ,שרדמה-תיב ןוֿפ רעטצנעֿפ

 ,ןגָאזנָא טקישעג ייז טָאה ןעמ ןוא תבש ןעוועג זיא סע סָאװ טקוקעג

 וצ הרֿבע ןַא זיא סע ןוא ןַײז רעצמ תבש טשינ ךיז רָאט ןעמ זַא

 טָאה סע רעבָא ,שֿפנ-תמגע סיורג ןוֿפרעד טָאה יבר רעד זַא ,ןענייוו

 ויא יבר רעד זַא ,טסעומשעג טָאה ןעמ םערָאװ ,ןֿפלָאהעג טשינ רָאג

 ,םעצולּפ ןעמ טרעה ָאד ןוא .עטלייצעג ןענַײז ןהעש ענַײז ןוא ֿבורח

 סע טָאה ,תודועס-שולש וצ סױרַא-טמוק ןוא ןָא ךיז טוט יבר רעד זַא

 -תודועס-שולש םעד ? ןַײז ָאד טעװ סָאװ .רעדנּוװ סיורג ןֿפורעגסױרַא

 ַײב יו ,שרדמה תיב ןיא אקווד ןלעטשֿפױא ןסייהעג ןעמ טָאה שיט

 ,בוטש-ןיד-תיב רענעגייא ןַײז ןיא טשינ ,םיֿבוט-םימי עסיורג יד

 טשינ זיא סע רעבָא .םלוע רעסיורג ַא ןעוועג ךָאד זיא סע לַײװ

 יד ןבָאה .ערה ןיע ןייק ,םלוע ןסיורג ַאזַא רַאֿפ ןסע ןייק ןעוועג

 ןענוֿפעג ןבָאה ייז סָאװ ,ןיבר םוצ רעטנורַא טכַארבעג ןשטנעמטָאטש

 ןוֿפ ןטשער ןוא תולח ןוֿפ ןקע .תבש ןוֿפ טזָאלעגרעביא ,בוטש ןיא

 רעייז ַײברעד ךיז ןבָאה עכלעוו רעבַײװ עמורֿפ יד ךיוא ױזַא .שיֿפ

 סע .סיורג ערה'ןיע ןָא ןעוועג זיא םלוע רעד םערָאװ .ןעוועג קסעתמ

 -סיוא ןעוװעג ןיוש זיא םלוע רעד ןוא ןעלקנוט ןבױהעגנָא ןיוש טָאה

 טכַארבעגנַײרַא ןיבר ןקנַארק םעד ןעמ טָאה ,ןשיט יד ַײב טצעזעג

 סָאװ םיוק ,ךַאוװש ןעוועג זיא רע .שרדמה-תיב ןיא סמערָא יד רעטנוא

 טעבעגסיוא םיא ןעמ טָאה ,סיֿפ יד ףיוא ןטלַאהעג ןיוש ךיז טָאה רע

 טנַאקעג סע טָאה ןעמ זַא ,טירבעג טָאה סנַײז םינּפ סָאד .סנשיק טימ

 -שרדמה-תיב ןוֿפ טייקלקנוט רעד ןוֿפ ,סנטַײװ רעד ןוֿפ ןטכַײל ןעז

 רעסַײװ רעקידתבש ןַײז ןיא טליהעגמורַא ןעוועג זיא רע .סױרַא

 טייקלקנוט רעד ןוֿפ ןעמונעגסיורַא טיײקטַײװ סָאד ךיז טָאה ,עטָאּפַאק

 ,שינרעטצניֿפ םי םעד ןוֿפ סױרַא ןטכילעג ןוא טנַײשעג טָאה ןוא

 רָאּפ ַא ,םיחרוא ענדָאמ יד ןצעזסיוא ןסייהעג רע טָאה ךיז ןבענ

 "םערוט; רעכױה רעד ןוא לרעדַײנש רענילכַאשז סָאד .סעקילַאק

 ןעמ סָאװ ,סרעטסוש עמערָא ייווצ ןוא ,םיא ןבענ ןסעזעג ןענַײז

 -עג ךיוא סעּפע ךיז ןבָאה עכלעוו ,קרעמרָאי יד ןוֿפ טנעקעג טָאה
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 ,טסּוװעג טשינ רָאג טָאה רענייק ןוא ןיבר םַײב תבש םעד ףיוא ןענוֿפ
 םלוע ןשיװצ ןכוזסיוא ןסייהעג יבר רעד טָאה ,ָאד ןענַײז ייז זַא
 | ,ןָאנבױא ןצעז ייז ןוא

 סאיצומ יד ךָאנ סָאװ ,רעסערג ךָאנ ןעועג זיא שודיח רעד

 ןטשער ךעלקיטש יד ןוא ,םלוע םעד טלייטעצ טָאה ןעמ סָאװ ,תולח

 "וניקתא; ןעגניז רעדעב םעד ןיכדרמיךורב ןסייהעג רע טָאה שיֿפ

 ןרָאװעג זיא סע ןוא שיט ןיא ּפַאלק ַא ןבעגעג רעוו טָאה ."אתדועס

 רעד טָאה .טרַאװעג סָאװ:סעּפע ףיוא טָאה ןעמ ןוא ,ליטש רעייז

 םערָאװ ,טרעדנוװעג ךיז ןבָאה עלַא .הֹרוּת ןגָאז וצ ןביוהעגנָא יבר

 טָאה ןעמ ןוא שולח ַא זיא יבר רעד זַא ,טסּוװעג ךָאד טָאה ןעמ

 לָאמ סָאד יא הרוּת יד ןוא .ףיורעד טכירעג טַאהעג טשינ ךיז

 .עטקַאהעגּפָא ןַא רָאנ ,לָאמ עלַא יװ טשינ ,ערעדנַא ץנַאג ַא ןעוועג !

 -נַארק רעד רעביא ךַאװש רעייז ןעוועג ךָאד זיא לוק ןַײז שטָאכ ןוא

 םערָאװ ,שרדמה-תיב ןצנַאג ןרעביא טרעהעג יז ןעמ טָאה ךָאד ,טייק

 ױזַא ןעוועג זיא שרדמה'תיב ןיא .טײקשילַארָאמ ַאזַא טַאהעג טָאה יז

 .ןזָאלב רֿפוש רַאֿפ לוש רעד ןיא הנשה-שאר יװ ,ליטש

 ; םיִליהּת ןקיליײה ןַײז ןיא טגָאזעג טָאה ,םולשה-וילע ,ךלמה דוד

 ןטלַאהַאב ךימ לע ךיא .קיבײא ןטלעצעג ענַײד ןיא ןעניוװ לעװ ךיא

 "ריחב רעד ,שטנעמ רעד .לגילֿפ ענַײד ןוֿפ ןשינעטלעהַאב יד ןיא

 רע ידּכ ,טלעוו רעד ףיוא ןרָאװעג טקישענגּפָארַא זיא סָאװ ,הריציה

 ,המשנ רעסיורג ןַײז ןוֿפ חוּכ םעד טימ ןקילייה ןוא ןביוהרעד יז לָאז

 טלעוװ יד ןכַאמ ףרַאדַאב ,טייקכעלטעג רעד ןוֿפ לייט ַא זיא סָאװ

 -ַאב טייג רע ּוװ ןוא טייטש רע ּוװ ןוא .טלעצעג סטָאג רַאֿפ ךיוא

 ןעלגילֿפ יד רעטנוא ןעמונעגרעטנורַא זיא רע יװ ,ןליֿפ ךיז רע ףרַאד

 רַאֿפ ךיוא טלעװ יד ןכַאמ ןעמ ןָאק ױזַא יוװ ןוא .הניכש רעד ןוֿפ

 ןעמ סָאװ ,תודימ עטוג ןוא םיׂשעמ יד ךרוד -- ?טלעצעג סטָאג |

 ןעלמיה יד טקיליײיה טָאג יו ױזַא .םלוע-לש-ונובר ןוֿפ ּפָא ךיז טנרעל

 "לה שטנעמ רעד ףרַאדַאב ױזַא ,טייקיצנייא ןוא טייקנייר ןַײז טימ

 שטנעמ רעד םערָאװ .טייקיצנייא ןוא טייקנייר ןַײז טימ דרע יד ןקיל
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 -ֿפיוא ייז לָאז רע זַא ,דרע רעד ףיוא טרָא סטָאג ףיוא טצעזעג זיא

 ףעלמיה יד וצ ןעגנערב ןוא ןבייה

 סשטנעמ םעד ךרוד ?טלעוו יד ןבײהֿפױא ןעמ ןָאק ױזַא יו ןוא

 סטָאג זיא רע זַא ,טקנעדעג שטנעמ רעד ןעוו .ריא ןיא ןבעל ןקילייה

 ץוצינ םעד ,קגוֿפ םעד ךיז ןיא טגָארט רע ןוא דרע רעד ףיוא חילש

 ןייא ףיוא טשינ טסעגרַאֿפ שטנעמ רעד ןעוו .המשנ ןַײז --- טָאג ןוֿפ

 עלַא ,ןבעל עכעלגעט-גָאט סָאד רע ןָאק ,רעכלעזַא זיא רע רעװ ,טונימ

 ןּפינקנָא ןוא ןבייה טלעוו רעד ףיוא ןכַאז עלַא ,ןקיליײה םיׂשעמ ענַײז

 םערָאװ .רצוי םעד טימ -- ןעמוק ייז ןענַאװ ןוֿפ ,שרוש םעד טימ ייז

 לטֿבמ טסיב וד סָאװ ,עטסבערג יד וליֿפַא ,טָאג וצ ןריֿפ םיׂשעמ עלַא

 הנווּכ יד .עטוג ַא ַײברעד רָאנ זיא הנווּכ יד ןעוו ,ץרַאה ןַײד ןיא

 יד ןבייה וטסנָאק הנווּכ רעד ךרוד .הׂשעמ רעדעי ןוֿפ המשנ יד זיא

 רעד ןיא ןֿפרַאװ ,הלילח ,רעֹדָא ןעלמיה עטסכעה יד !זיב הׂשעמ

 ,םיׂשעמ ענַײד רעביא דרע רעד ףיוא לשומ רעד טסיב וד .שינעֿפיט

 טרעוװ סע ןעוו .ןקילייה ןעמ ןָאק ץלא,, : ןגָאז םירֿפס עקיליײה יד יו

 ,םלוע לש ונובר םוצ קנַאדעג םענייש ןטימ טייקנייר ןיא ןָאטעג רָאנ

 עלַא ןוֿפ ןוא תולוסּפ ןוֿפ ייז טקיניר ןעמ ןעוו ,סהוואת יד וליֿפַא

 ןַײד טרעװו ,ַײברעד הנווּכ עטוג יד טסָאה וד ןעוו ?ןטייקסואימ

 ןיא טלדנַאװרַאֿפ הסנרּפ רערעווש רעד ךָאנ שינעגָאלּפ ןוא שינעגָאי

 ,טַײצ עדעי הקדצ טוט סע רעווק :ןבירשעג טייטש סע יוו .הקדצ ַא

 שיט ןַײד טרעװ ...רעדניק ןוא בו ןַײז סנרֿפמ זיא סָאװ רעד

 ןַײד ןליֿפַא ןוא ןברק ַא ןיא טַײצלָאמ ןַײד ,חבזמ ַא ןיא טלדנַאװרַאֿפ

 | ."רעגעלעג סוניֿבָא סקעי ןיא -- טעב|

 לָאז ,ךיז ףיוא טמענ ריא סָאװ ,גָאט ןוֿפ הווצמ עטשרע רעַײא

 רענייא ןטעב ןענָאק טלָאז ריא ידּכ ,"ךומּכ ךערל ּתבהָאוע רעד ןַײז

 ןעמ ןעוו ,ןעמונעגנָא רָאנ ןרעוו תוליֿפּת יד םערָאװ ,ןרעדנַא ןרַאֿפ

 ,ערה ןושל רַאֿפ ךיז טיה .ןרעדנַא ןרַאֿפ רָאנ ,ךיז רַאֿפ טשינ טעב

 ףיוא וליֿפַא ,שטנעמ ןייק ףיוא רָאנ טשינ ,תוליכר ןייק טשינ טדער

 ַא ףױא וליֿפַא ,הריצי רעד ןוֿפ טשינ שינעֿפעשַאב ןטסנעלק םעד

 סטכעלש טדער ריא זַא םערָאװ .למייב ןייק ףיוא טשינ ,טשינ לזערג
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 רעֿפעשַאב ןֿפױא סטכעלש ריא טדער ,שינעֿפעשַאב סטָאג ףיוא סיוא
 ,ןיילַא

 ךיז טניֿפעג סָאװ ,עטסנעלק יד וליֿפַא ,ךַאז עדעי זַא ,ןסיוו טַײז

 "ונובר ןוֿפ הנווּכ עטוג יד זיא סָאד .המשנ ַא טָאה ,הריצי רעד ןיא

 ןסייוו ייז זַא ,טשינ טניימ ןוא .ךַאז יד ןֿפַאשַאב טָאה סָאװ ,םלוע-לש

 ןגעוו הווצמ ַא רַאֿפ ךַאז ַא טצינַאב ןעמ תעשב .ןסייוו ייז -- טשינ

 ןַא רַאֿפ יז טצינַאב ןעמ ןעוו ,הלילח .,רעבָא .ךַאז יד ,ךיז יז טײרֿפ

 סע יװ .םירוסי עסיורג ןֿפרעד טָאה ןוא טגָאלק ןוא יז טנייוו ,הריֿבע

 אמט ַא תעשב סָאװ ,רעזערג עכלעזַא ָאד ןענַײז סע :טגָאזעג זיא

 .ןוֿפרעד רעצ סיורג ןבָאה ןוא קעװַא ךיז ייז ןגייב ,ןָא ייז טריר טנַאה

 ידע :טגָאזעג טָאה ,םולשה וילע ,ךלמה דוד יװ ,טָאג טשינ טשרָאֿפ

 וצ ןרָאװעג ןבעגעג זיא דרע יד -- טָאג וצ ןעלמיה יד ,ןעלמיה

 רעד ףיוא ָאד ןטכיררַאֿפ וצ גונעג טָאה שטנעמ רעד ."שטנעמ םעד

 ןשרָאֿפוצכָאנ טָאג ,ןעלמיה יד ןיא ןכירק טשינ ףרַאדַאב ןוא דרע

 ןוֿפ ןענַײז ,הֿבּכרמ-הׂשעמ רעד ןיא ךָאנ-ןשרָאֿפ סָאװ ,עלַא יד ןוא

 ףרַאדַאב ןשרָאֿפ טשינ םערָאװ .(הנומא ינטקמ) עקיביילג ןיילק יד

 'ר יו .םיא וצ עביל רַאֿפ ןַײז קנַארק ,ןבָאה ביל רָאנ ,טָאג ןעמ

 טשינ ןעמ ןָאק טָאג ןיא ךיז ןטֿפעהַאב ןוא :טנרעל דיסחה הדוהי

 ןכָארבעצ ַא ךרוד ,םיא ןבָאה ביל ךרוד רָאנ ,םיא ןשרָאֿפ ךרוד

 | .טעבעג ליטש קיליײה ךרוד ןוא ץרַאה
 ערעַײא ןוֿפ רעגערט םעד רַאֿפ םלועילש-ונובר רעד טכַאמ

 סָאװ רעד .ןטיונ .ערעַײא ןוֿפ רעֿפלעה רעד ןרעו רע טעװ ,ןגרָאז

 .עקיביילג עניילק יד ןוֿפ זיא רעסַאװ ןֿפױא טיורב ןַײז טשינ טקיש

 :טגָאזעג טָאה ךלמילא 'ר יבר רעקילייה רעד יװ ,ךיז יב ןיילק טַײז

 :גָאז ןוא סיוא ךיד ןייוו ןוא ןַײרַא לקניוו ַא ןיא ייג ,רעוװ ךיד טמיר,

 ַא רַאֿפ סָאװ ,ָאי ךָאד טסייוו וד ,ךימ טמיד רע ,םלוע-לשיונובר ,עז

 .לטֿבמ טשינ ,הלילח ,ךַײא טַײז רעבָא ."ןיב ךיא שטנעמ רעקידניז

 יו קישטילג ױזַא זיא רע ןוא ,ערהירצי ןוֿפ געוו רעד זיא לוטיב

 רעד ,הברדַא .לטֿבמ ץלַא וטסיב ,לטֿבמ ךיז טסיב וד זַא .םערָאװ ַא

 "ינַא םא/ :טגָאז ללה רעקיליה רעד יװ ,ןגָאז ףרַאדַאב שטנעמ
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 ןיא ןוא רימ ןיא ,ָאד ץלַא זיא ,ָאד ןיב ךיא זַא --- "ןַאּכ לּכה ,ןַאּכ

 ןוֿפ לָאשגָאװ יד ןגעוורעביא לָאז ךיא ניוא ,ּפָא-טגנעה םיׂשעמ ענַײמ

 ,למיה ןיא תודיחי ָאד זיא סע יװ ױזַא םערָאװ .טלעוו רעצנַאג רעד

 ...ןטנוא תודיחי ָאד זיא ױזַא

 שטנעמ ןדעי ןבָאה וצ ביל הֹרוּת רעד ןוֿפ השע-תווצמ ַא זיא'ס

 -- ?ךומּכ ךערל תֿבהָאו; :טייטש סע .םיבר ןיא רָאנ טשינ ,רעדנוזַאב

 | .רעדנוזַאב םענייא ןדעי ןעמ טניימ

 ,יֵז ןוֿפ טשינ ףױלטנַא רעבָא ,םירוסי ןייק ףיוא טשינ טעב

 טשינ לָאז רענייק ,ליטש רעד ןיא םירוסי יד גָארט ,ןעמֹוק ייז ןעוו

 טָאה טכַאנ ַײב סָאװ ,רזעילא 'ר רעקיליײה רעד יוװ .ייז ןוֿפ ןסיוו

 -עגוצ ייז רע טָאה גָאט ַײב ןוא םייונע עטסערג יד טקישעג טָאג םיא

 -ונובר םעד ןשיװצ תודוס יד ןענַײז םירוסי םערָאװ .םיא ןוֿפ ןעמונ

 רעד רַאֿפ סיוא טשינ יז לּפַאלּפ םעד ךרוד ,ריד ןוא םלוע-לש

 ...טלעוו

 רעד ןוא רעטטטנעָאנ רעד רָאנ ,טָאג ֹוצ ןריֿפ ןגעו ךס ַא

 "ױצ טשינ ןָאק ןעמ זַא םערָאװ .שטנעמ םעד ךרוד זיא רעטסצריק

 "ןב םוצ -- םיא ןוֿפ ןטסטנעָאנ םוצ וצ ןעמ טמוק ,ךלמ םוצ ןעמוק

 עלַא וצ ,שטנעמ ןימ ןצנַאג ןֿפיוא הניכש ןַײז טקיש טָאג .ךלמ

 -עגּפָא רעייז ריא טלָאז םעד ףךרוד .ןעמָאנ ןַײז רָאנ ןשרָאֿפ סָאװ

 רָאנ טשרָאֿפ סָאװ ,רענייא רעדעי .שטנעמ ןוֿפ דוֿבּכ ןיא ןַײז ןטיה

 ריאמ 'ר רעקיליײה רעד יו .רעדורב ןַײד ריד ַײב ןַײז לָאז ,טָאג

 ןשרָאֿפ וצ ידּכ ,ןבעל ןַײז ּפָא-טיג סָאװ ,דָיי-טשינ א; :טגָאזעג טָאה

 רעוו ןּוא ."לודג ןהּכ ַא יװ ןטלַאה דוֿבּכב םיא ןעמ זומ ,הרוּת סטָאג

 ןיא טשינ טשרָאֿפ ןוא טָאג ןיא טשינ ןעד טביילג ןשטנעמ יד ןוֿפ

 "ונובר םעד רעביל זיא סע זַא ,ךַײא גָאז ךיא םערָאװ ? ןגעוו ענַײז

 רעדייא הרז-הדוֿבע ןיא טביילג ,הלילח ,שטנעמ רעד ןעוו ,םלוע-לש

 םוצ ןעמוק רע ןָאק הרז-הדוֿבע ןוֿפ םערָאװ ,טשינ רָאג זיא רע

 ,ןביולג ןתמא

 ריא ךרוד ןליֿפַא ,הריֿבע ןייק וצ סרעֿפלעהטימ ןייק טשינ טַײז
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 טשינ סטוג ןייק ןָאק סטכעלש ןייק ןוֿפ םערָאװ .ןָאט וצ הווצמ ַא

 ,ןוֿפרעד טֿפױלטנַא -- ןעמוקסיױורַא

 ,רעד םערָאװ ,ןלַאֿפ טשינ ןילַא טלָאז ריא ידּכ ,טשינ טֿפרַאװ

 ,םיא טקילײה ןוא תבש םעד טיה ,ןילַא טימ-טלָאֿפ ,טֿפרַאװ סָאװ

 קיבייא ןַײד ןוֿפ ,המשנ ןַײד ןוֿפ גָאט רעד זיא תבש רעד םערָאװ

 רעסיורג רעַײא ןַײז טעוװ ױזַא ,ָאד ןַײז טעוו תבש ןַײד יװ ןוא .ןבעל

 תבש רעד סָאװ ,סָאד ןוא .למיה ןיא רעטָאֿפ רעַײא יב ,טרָאד תבש

 תבש רעד זיא לארׂשי -- שטנעמ ןרַאֿפ לארׂשי זיא ,גָאט ןרַאֿפ זיא

 סנעמָאנ ןַײז רַאֿפ טסדַײל וד סָאװ ,ריד זיא ליווװ ; רעקלעֿפ יד ןוֿפ

 רַאֿפ ארומ טָאה ,למיה ןיא ןטַאט ןרַאֿפ ץרַאה רעַײא טכערבעצ .ןגעוו

 ,םיא ןיא ךיז טֿפעהַאב .המיא רַאֿפ ,הלילח ,טשינ ,עביל סיוא םיא

 רָאלק ןלָאז ןגױא ערעַײא .ןעלמיה עקיטכיל יד ןעז טלָאז ריא ידּכ

 רע טכערעג יװ ,ןעז טעוװו ריא ןוא ,ןֿפָא רעצרעה ערעַײא ןוא ןרעוו

 -דנעטשרַאֿפ ןוא ןֿפָא ןַײז ךַיײא טעװ ץלַא .ןגעוו ענַײז עלַא ןיא זיא

 לטֿבמ ןענַײז ןוא טָאג ןיא ךיז ןטֿפעהַאב סָאװ .יד רָאנ םערָאװ .ךעל

 הנווּכ ןַײז וצ הנווּכ רעייז ןווּכמ ןענַײז ןוא ןליוו ןַײז רַאֿפ ןליוו רעייז

 ןוֿפ טריֿפ סָאװ ,געוו ןקיטכיל ןוא ןרָאלק םעד ןעז ןענָאק ייז רָאנ --

 ...רענעי וצ טלעװ רעד

 ןַײד קיש -- ?ךתמאו ךרוא חלש; :טגָאז ךלמה:-דוד יו ױזַא

 -- ןריֿפ ךימ ןלעװ ייז -- ?ינוחני המה; -- תמא ןַײד ןוא טכיל

 ןַײד וצ -- "ךשדק רה לא; -- ןעגנערב ךימ ןלעװ ייז ,"ינואֿבי;

 ...ןטלעצעג ענַײד וצ ןוא --- ?ךיתונּכשמ לאו; -- גרַאב ןקילייה

 -תיב םעד רעביא טבעװשעגמורַא טָאה שינרעטצניֿפ עטכידעג ַא

 יד ןיא ןרָאװעג ןעקנוטעגנַײא ןוא ןדנוװשרַאֿפ זיא ץלַא .שרדמה

 -עג ךָאד ןעמ טָאה ריא ןוֿפ ןטימ ןיא .ןלעוװ-רעטצניֿפ עקידנעמיווש

 עקיגָאװ ַא ןבילקעגנָא ןעועג ךיז טלָאװ סע יוװ ,ןקרעמַאב טנָאק

 טרירטנעצנָאק ךיז טָאה טייקכעלקיד עצרַאװש יד .עסַאמ עזָאלמערָאֿפ

 טרירביוװ טָאה סָאװ ,קעלֿפטעמרַאּפ ןלעג ןקידנערירעמיש ַא םורַא

 םעד םורַא םלוע רעד ןעוועג זיא סָאד .סױרַא-טייקלקנוט רעד ןוֿפ

 | ,שיט םַײב ןיבר
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 רעד ןיא ןעוועג טרעוװילגרַאֿפ םלוע רעד זיא עלַײװ עגנַאל ַא
 ,ןעוועג טשינ ןבעל ןייק טלָאװ סע יו ױזַא ,טייקלקנוט רעטרַאטשרַאֿפ

 וצ ןביוהעגנָא עמיטש ַא סױרַא שינרעטצניֿפ רעד ןוֿפ טָאה סע זיב

 ןיוש ,עקידנֿפָאה ןוא עקידנטעב ,רענעט עקידמעטָא-ץרוק ןיא ןעגניז

 סעקנַָאל ענייש ףיוא .ךעטסַאּפ ןַײמ זיא טָאג, : ןָאט ןקידעכָאװ ַא ןיא
 ..."ךימ רע טריֿפ

 סע .ןצכערק ןוֿפ תולוק עטעקַאנ טימ ןֿפלָאהעגרעטנוא ןבָאה ןדִיי

 רעמ ךָאנ טציא זיא שינעטכידעג יד .ןרָאװעג ליטש רעדיוו זיא

 רעטצנעֿפ ןייק ,טנעוו ןייק ןיוש ןענַײז טציא ,ןרָאװעג ןלָאװשעגנָא

 טָאה עסַאמ רעזָאלמערָאֿפ ַא ןוֿפ ליונק ןייא רָאנ ,ןעז וצ ןעוועג טשינ

 -טיוא ןַא םורַא טלקיוװעג רעקיגָאװ ןוא רעטכידעג לָאמ ַא סָאװ ךיז

 ,קעלֿפטעמרַאּפ ןקידנרירעמיש ,ןקידנעקנַאצ ,ןקידנעייג

 .טרַאװעג סעּפע ףיױא טָאה ןעמ .ןעװעג ליטש זיא םלוע רעד

 זיא המשנ ןַײמ, :לוק סניבר םעד טרעהעג ךיז טָאה גנילצולּפ

 ןוֿפ טכיזעג סָאד ןעז ןוא ןעמוק ךיא לעװ ןעוו .טָאג ךָאנ קיטשרָאד

 ;0.7? טָאג

 .רעטרעוו סניבר םעד טײלגַאב טָאה ןצכערק ןופ ַאכע ןַא

 לַײװ ,טרעקַאלֿפעגֿפױא .טרעקַאלֿפעגֿפױא עמיטש ַא טָאה םעצולּפ

 יז ןכלעוו ןיא ,שרַאמ רעדנריֿפמוירט רעד יא ןוא רעטרעוװ יד יא

 טשינ יו ,ןזיוועגסיוא דמערֿפ ךיז ןבָאה .טײלגַאב ןרָאװעג ןענַײז
 ,טסַאּפעגרעהַא

 ןעמ ןעו ,טײרֿפעג ךיז בָאה ךיא :דוד וצ גנַאזעג-ןֿפוטש ַא;

 ,.."ןיוה סטָאג ןיא ןעייג רימ זַא ,טגָאזעג רימ טָאה

 טָאה ןוגינ רעכעלײרֿפ רעדמערֿפ רעד ַײס ,רעטרעוו יד ַײס

 .רעהַא ָאד טרעהעג טשינ עדייב ןבָאה ייז ,גנוניוטשרעד ןֿפורעגסױרַא

 ןעמ רָאנ -- ?!ַאש !ַאש; :ןֿפורעג ןוא טמורבעג ןבָאה לייט

 ןעוועג זיא סָאװ ,גנַאזעג סָאד .ןטַײררעביא טזָאלעג טשינ ךיז טָאה

 טָאה ,וויטָאמ-טעבעג ַא וצ רעדייא שרַאמ ןשירענלעז ַא וצ רעכעלנע

 יװ ןלַאש וצ ןביוהעגנָא טושּפ טָאה סע .סרעֿפלעהרעטנוא ןגָארקעג

 "רוא עדמערֿפ יד ןוֿפ עקינייא ןעוועג ָאד ןענַײז סע .ןטײּפמָארט טימ
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 םלוע רעטושּפ רעד .ןעגנוזעג ?תולעמה-ריש, םעד ןבָאה סָאװ .םיח

 טימ ןֿפורעג טָאה ןוא ךיז טוט ַאד סָאװ ,ןענַאטשרַאֿפ טשינ טָאה

 לָאמ א סָאװ זיא גנַאזעג סָאד רעבָא .,.7:ענ ! ענק גנורעדנווורַאֿפ

 ,קיצניוװ ךָאנ זיא סָאד רָאנ ,ןרָאװעג רעכעלײרֿפ ןוא רעקידנלַאש רעמ

 ןעמ סָאװ ,קנעב יד ןוֿפ ןױַאשקעװַא ןַא טרעהעג ןעמ טָאה דלַאב

 יד ַײב ןטלַאהעג ךיז ןבָאה ןדִיי רָאּפ ַא ןוא ,טקורעגרעדנַאנוֿפ טָאה

 ןוא קידנצנַאט ,םורַא ןעּפוט וצ ןביוהעגנָא טָאה ןעמ ןוא סעציילּפ

 -גצנַאט יד ןשיווצ ןַײז טזומעג טָאה סע .טרָא ןייא ףיוא קידנעקּפָאה

 םערָאװ ,סוֿפ םענרעצליה ןטצעזעגנַײרַא ןַא טָאה סָאװ ,רענייא עקיד

 -ליה רעד ןיא עילוק רעד ןוֿפ ןּפַאלק סָאד טרעהעג ךיוה טָאה ןעמ

 סָאװ ,טכַאנ רערעטצניֿפ רעד ןיא ךיז טָאה דלַאב .עגָאלדָאּפ רענרעצ

 ןַא ןוֿפ ןסָאשעגכרוד לַארטש ַא שרדמה'תיב ןיא טשרעהעג טָאה

 ,וצ שיט םוצ ּפעק יד רעביא ןגָארטעג טָאה ןעמ סָאװ ,טכיל ןדנוצעגנָא

 יו ,ךרודַא םי ןרעטצניֿפ א ךרוד יו ,ןעזעג ןעמ טָאה טציא ןוא

 ,תבש ףיוא ןעמוקעגנָא ןענַײז עכלעוו ,טַײל עדמערֿפ יד ןוֿפ עקינייא

 ,טצנַאטעג ןיבר םעד םורַא ןוא טנעה יד ַײב ןטלַאהעגמורַא ךיז ןבָאה

 ןייא ןיא ןטלַאהעג ןבָאה ייז סָאװ ,עֿפַארטס עקיצנייא יד ןעגנוזעג

 ןעוו ,טײרֿפעג ךיז בָאה ךיא :דוד ֹוצ גנַאזעגיןֿפוטש ַא; :ןרזחרעביא

 "...זיוה סטָאג ןיא ןעייג רימ זַא ,טגָאזעג רימ טָאה ןעמ

 רעסַײװ ןַײז ןיא יבר רעד .סכעלקערש טייסַאּפ סעּפע טָאה דלַאב

 ענַײז ןיא ןנמ-רב ַא יװ ,סנשיק יד ןיא ןסעזעג טעבעגנַײא ,עטָאּפַאק

 ןבָאה סָאװ ,םידיסח טנַאװ רעד ךרוד טציטשעגרעטנוא ,םיכירכּת

 יד ןוֿפ ןרָאװעג ןבױהעגֿפױא לָאמ ַא טימ זיא ,ןטלַאהעגרעטנוא םיא

 ןשיווצ ןַײרַא ןטימ ןיא ןטכָאלֿפעגנַײרַא ןרָאװעג זיא ןוא טַײל עדמערֿפ

 7? ריא טוט סָאװ !טשינ טריר, :יירשעג ַא ןרָאװעג זיא סע .ייז

 -ַארּפָא ןיבר םעד טלָאװעג ןוא ןסירעגנַײרַא ךיז טָאה לאירזע

 ןײלַא יבר רעד .טרעדַײלשעגקעװַא רעוו םיא טָאה סע רעבָא .ןעוועט

 עכלעוו ,ןדִיי עכעלגעוװַאב רַאּפ ַא ןוֿפ ןעלסקַא יד ףיוא ןעגנַאהעג זיא

 ָאּפמעט םעד טָאה לדיירד עצנַאג סָאד .םיא טימ טעסּפָאהעג ןבָאה

 -ַאהעג ןוא ןטלַאהעגנַײא ןעגנוגעװַאב יד ןוֿפ יא ןוא גנַאזעג ןוֿפ יא
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 קיזומ יד ןוא רעטרעוו יד .טױַא ןייא םורַא ךיז טגעוואב ,טעוועמ

 ןַײז ןיא יבר רעד .רעקידנטעב ,רעמַאזגנַאל ןעמוקעג טציא ןענַײז

 ןבָאה סָאװ ,םידיסח עּפורג רעד ןשיוװצ קידנעמיווש ,טַאלַאכ ןטַײװ

 טָאה ,טמערָא-ןוא -טנעה ערעייז טימ טניילעגרעטנוא ןטלַאהעג םיא

 ןַא טכַאמעג טַאלַאכ ןסַײװ ןַײז ןוא םינּפ ךעלטױטי-סַײװ ןַײז טימ

 ןוא טכַאמרַאֿפ ןטלַאהעג ןגיוא יד טָאה רע .עימומ ַא ןוֿפ קורדנַײא

 ךָאנ טייקלקנוט רעד ןיא ןענַײז ןברַאש ןוֿפ רעכעל עצרַאוװש יד

 -- טַאלַאכ ןַײז ןוֿפ רילָאק יד טַאהעג טָאה םינּפ ןַײז .ןרָאװעג דעֿפיט

 םיא ןבָאה ייז סָאװ ,למיירטש רעסיורג ןַײז סָאװ רָאנ .קיטעמרַאּפילעג

 םיא טימ ייז ןבָאה ױזַא .ּפָאק ןַײז ףיוא ןגיױװַאב ךיז טָאה ,ןָאטעגנָא

 -עגנָא ןענַײז ייז זיב ,ךיז קידנגעוװַאב םיוק-םיוק ,טלסּפָאהעגרעטנוא

 רעכעה רענעט יד ןענַײז ָאד .שדוק-ןֹורָא ןרַאֿפ םיא טימ ןעמוק

 :ןגירשעג טעמּכ ןבָאה ןעמיטש יד ןוא ןרָאװעג

 ןעמ ןעו ,טײרֿפעג ךימ בָאה ךיא :דוד וצ גנַאזעג-ןֿפוטש ַא;

 ..."ןיוה סטָאג ןיא ןעייג רימ זַא ,טגָאזעג רימ טָאה

 ןעלסקַא ןוא טנעה יד ףיוא טנעלעגנָא טציא ךיז טָאה יבר רעד

 ,שדוק ןורָא ןרַאֿפ ןגױברַאֿפ ףיט ךיז לָאמ ַײױד ,םידיסח יד ןוֿפ

 טוװרּפעג ןוא םיא טימ ןעגנוועג ןוא טעסּפָאהעג ןבָאה יז תעשב

 .ןעוועג ליטש ןענַײז ןּפיל ענַײז רעבָא ,רעטרעוװ יד ןעגניזטימ

 ןעו ,טקידנעעג ןעוועג ךיז טלָאװ סָאד סָאװ טימ ,טטייוו רעוו

 -עג טָאה סָאד .םלוע ןשיוװצ טנייוועצ ןעוועג טשינ ךיז טלָאװ דיי ַא

 -עג ךיז טָאה עמיטש עשירעטסיה ערעדנא ןַא .קידנקעטשנַא טקריוו

 ריא טזָאל ןעמעוו ףיוא ,יבר רעקילייה, : ןענייוו קידסעמזַאטס טרעה

 "+ ּפִא םיא טזָאל , :ןֿפורעגנָא ערעדנַא ךיז ןבָאה :זדנוא

 -עגנַײרַא גנַאװצ עקידרעַײֿפ ַא יו לאירזע שמש רעד ךיז טָאה

 עטלױֿפרַאֿפ ענַײז ןוֿפ ןעילַאיל שירעטסיה ַא טימ ןוא םלוע ןיא ןטיב

 טימ קידנסַײר סקניל-ןוא-סטכער ןֿפרָאװעג רע טָאה סױרַא-סעצנָאװ

 .,ןיבר םוצ ןגָארקעגוצ ךיז טָאה רע זיב ,רעגניֿפ עטמירקרַאֿפ ענַײז

 ןגָארטעגנַײרַא קירוצ םיא ןוא טנעה ענַײז ףיוא ןיבר םעד טּפַאכעג

 ...ןַײרַא טעבנקנַארק ןַײז ןיא
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 ןרָאהניײא דוד

 םיקמעממ

 ןדייר טינ רימָאל

 ,דלודעג ןבָאה ןוא
 ,ןדייל יד קיליײה

 : ןדייל יד קיליײה

 ,דלוש ןָא ןלעווק סָאװ

 ,לענש ןרעטַײל ייז

 רעצרעה ןענעֿפע
 ...לעה ייֵז ןכַאמ ןוא

 ךיא רעה םוטעמוא

 ,ירשעג ןַײד ףליה ךָאנ

 ןגיוא ענַײד עז

 ,ייװ טימ עטליֿפרעד

 סמערָא ענַײד עז

 ,טײרּפשעצ ןדייל ןיא

 ןסירעצ רעקיטש ףיוא

 .דיילק ךעלגיניק ןַײד

 ןֿפלעה ךיא ןעק סָאװ רָאנ

 + ןָאט ךיא ןעק סָאװ ןוא
 סגיניק ַא ןיב ךיא ךיוא

 רעד ןופ טַײז עטס92 ןוא טאלב-רעש
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 .ררפ 8
 רערָא

 ,דנעגוט עטנהָאלעב איד

 ןעטטינשבַא רעיֿפ ןיא עזזָאפ ענייא

 טובעג

 ןעטכידעג ןעטקקורדעג טכינ ךָאנ ןענינייא

 טרטרנוא רעטטיידגטיריי ןימ

 ןָאפ

 יץהעה ףסוי

 8066116 ט6עװ90110 1106.

:8 3 0940 
 906:108 עט 5. 90 (,898119
 ף0636 סא6 הג 609 זו וו זי: 934609:064ז6/

 טי עט עיאא

 ,לכדרט עג

 והיה ןרערנו ןהיר ךיש רענהַמ ,טטמ6 טקנעהעג
 ? יי" ,וינ עיה ןוֿפ רעא טְנָשי שרז
 ,ּוױה רהימ ןוֿפ תורישע רהימ טגהירק *2דרמ 'ז

 ן'רָמֿפ .עֶנוִמ רֶשֹכ ךייו טְקּופ ןומ
 ,ןרָאוועֶג ןימ ךלמר ינע זי רע

 יעללַא
 .ןנע|עפקע רהיו !בוׁש לומ !בוט לומ

 יעפלוטעצ
 - ןנערקעװוב רהַספ 6 ןערניב דניוװטג ן'סשו ךיוו

 יָאקער

 ,ןע562 ןעוק עבהיןעכ 6 ךי")ג }יו ךיו
 ,ןעכטא תונמ חלש ן'ונ ,ן'רָטּפ יןנמהרעקקט 0 ןוװ

 יהגוברח

 .עגהיננהמ רהֵסק שרח שאר ןייא ריווטג רָטנ }ןיו ךימ
 ןייא רֶמפ ךימ וט ּומו !ינדרמ ר ,טְגהָּו רעכֶט
 ?ןעגהירק החרט

 ימדררמ

 ! הנוברח רעבעי} ןייא טטַמװ
 ,עניוועב טכער ךיט }ןיוו ךייא

 :ףוסבל ןטביירט ןיינ ךימ םְָו זולינמה תכרב רעד ןיא
 (יּבַא עללַא) םוטל רוכז הנוברח םנ



 רוטארעטיל רעשידַיי רעד ןיא

 : ןוז רענעבירטרַאֿפ

 טרעװַאשז ווו-ץעגרע

 ,דרעווש ןַײמ ןזָאלרַאֿפ

 טעשזדנַאלב ווו-ץעגרע

 ,דרעֿפ רעקיציה ןַײמ

 טלמערד ּווו-ץעגרע

 ,לייח ןיײמ טֿפושיּכרַאֿפ

 ,עיירט ּווו-ץעגרע

 ,לַײמ רעטנזיוט .רַאֿפ

 ,רענייא ָאד ןיב ךיא ןוא

 ,טכַאמ ןייק טינ בָאה ןוא

 רענייצ יד טימ ץירק

 .טכאנ רעזָאלֿפָאלש ןיא -

 רעגניֿפ יד טימ ךערב

 ,טעב ןוא ,ױעמָאי ןוא

 ןרערט טימ סיוא-קייוו

 .טעב סעמַאזנייא ןַײמ

 סילע ןימינב
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 ךיז גיינ ךיא יו ,עז טָא

 ,טירט ענַײד שוק ןוא

 ןרערט טימ ייז שַאװ

 :טימעג ןרעווש ןוֿפ

 ןרָאד ןדעי קעטש
 ,בַײל ןַײמ ןיא ריד ןוֿפ

 ןגעוו יד ףיוא ייג

 ,בַײלק ןוא ייז ךוז ןוא

 ןדייר טינ רימָאל

 ,דלודעג ןבָאה ןוא
 ,ןדייל יד קיליײיה

 ,דלוש ןָא ןעמוק סָאװ

 ; ןדייל יד קילייה

 לענש ןרעטַײל ייז

 רעצרעה ןענעֿפע
 ,לעה ייז ןכַאמ ןוא

 1915 ןרעב

 ענעטלַאהַאבסוא

 גונײיצרעד

 -ןצסױרַא טיירגעג ןעניגַאב ןיא ךיז טָאה הנח ןעוו ,לָאמ סעדעי

 טלעג ןבעגעגטימ ריא רעקנוב ןוֿפ רענעמ יד ןבָאה ,ןסַאג יד ןיא ןייג

 רָאנ יװ .לָאמ סָאד ןעוועג ךיוא זיא ױזַא .טיורב ןֿפױקוצנַײא ףיוא

 רענעמ יד ןבָאה ױזַא ,ןיײרַא געוו ןיא ןטיירג ךיז ןביוהעגנָא טָאה הנח

 ,םישובלמ ערעייז ןיא ?סעסַאק; ענעגרָאברַאֿפ טעברַאַאב ַײרעצֿפיז טימ
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 ןֿפָאלש טכַאמעג ךיז טָאה ,ןיזוק סאֿפור ךענעה ,עלהשמ ןייא רָאנ

 .ןעוועג דשוח ןבָאה עלַא ןעמעוו ,ןױשרַאּפ ַא ןעוועג זיא עלהשמ רעד

 ,1 שטָאגליװ-רעקנוב ןוֿפ םישובלמ ענערָאװעגיטכַײֿפ ענַײז ןיא זַא

 ןבָאה לָאז עלהשמ רעד ןענַאװ ןוֿפ רָאנ .ןגעמרַאֿפ ַא טּפָאטשעגנָא זיא

 רעבָא ןבָאה עלַא .טסּוװעג טשינ רענייק טָאה -- ןגעמרַאֿפ סָאד

 ןעגנערבנַײרַא ןיוש יז טעװ ,טלעג הנח רעד ןביג ייז ןעוו זַא ,טסוװעג

 ךַײלג קלח ַא ןלַאֿפוצ טעװ עלהשמ םעד זַא ןוא ַײרעקעב ַא ןוֿפ טיורב

 .ןעמעלַא טימ

 טרעטנומעג ךענעה טָאה -- ? טסֿפָאלש ? עלהשמ 'ר ,טסֿפָאלש ---

 ןַײרַא טָאטש ןיא טייג הנח ,טלעג ןבעג ףרַאד'מ -- ןיזוק םעד

 טשינ ,טרעֿפטנעעג עלהשמ טָאה --- ! ןייג יז לָאז ,ןייג יז לָאז ---

 -נערב רָאנ יז לֶאֹז -- ןטלַאּפ ןרעטנוא ןוֿפ ּפָאק םעד קידנבײהֿפױא

 .טלעג ןבעג ךיא לעװ ,טיורב ןעג

 יו ןסעזעג רעקנוב ןיא זיא רעכלעוו ,סקַאװנירג עלעדנעמ ןוא

 : ןֿפורעג ליטש טָאה ,טסענ ןיא ביוט עקנַארק ַא

 !ישהנח ,ישהנח --

 :ןֿפורעג לָאמ ַא ךָאנ רע טָאה ,טרעהרעד טשינ טָאה הנח זַא

 ?ישהנח ,דלַאב ןעייג יז ! ישהנח --

 "עג הנח טָאה -- ? ריא טליװ סָאװ .ישהנח ,דלַאב טייג יז ---

 ,טגערֿפ

 ,ןגָאמ ןטימ ? טָאּפָאלק טָאה עלעדנעמ רעד זַא ,טטוװעג טָאה הנח

 ןַײז ןיא ץלַא יו ,רעכעלעמַאּפ ןוא רעכַאװש ַא םעלַא ןיא זיא רע זַא

 -עדנעמ םעד וַא ,טסּוװעג ךיוא טָאה יז .טרינַיור ןעוועג טלָאװ ףוג

 ,רע ןוא ןדמל ַא רַאֿפ טנַאקַאב ןעוועג טָאטש ןיא זיא רעטָאֿפ סעל

 ןוא םייה רעמורֿפ ןַײז ןוֿפ ןלייצרעד לָאמ לייט טגעלֿפ ,עלעדנעמ

 ,םיקוסּפ טימ ןטסיירט רעקנוב ןיא ןעמעלַא

 טָאה -- ?שַאדַא קַאילָאּפ םוצ טנַײה רשֿפא ןעייג יז ,ישהנח ---

 ,השקב ַא ךיא בָאה ,ןעייג יז בוא -- טגערֿפעג עלעדנעמ

 (...ןטימ ןָאט וצ טָאה) גרָאז ? --- .טייקטכַײפ 1
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 :טגערֿפעג רעדיוװ רע טָאה ךָאנרעד .לַײװ ַא ןגיוושעג טָאה רע

 !טױרב סו לקיטש ַא רימ רַאֿפ ןגירק יז ןענעק רשֿפא --

 | .שַאדַא םעד ַײב יז ןטעב

 יז זיא דלַאב ןוא רעקנוב ןוֿפ סױרַא הנח זיא םעד ךָאנ דלַאב

 ןוא .ןסיורד ןיא "קיטכיל"וצ, ןיוש זיא'ס זַא קידנגָאז ,ןַײרַא קירוצ

 "קיטכיל-וצ, ןעװעג הנח רַאֿפ ןיוש זיא ןסיורד ןיא סָאװ ןוֿפרעד

 עכלעזַא טימ ןבילבעג רענעמ יד ןענַײז ,טָאטש ןיא ןײגוצסױרַא ףיוא

 ,טרעטיצעג טנעוו יד םעצולּפ ןטלָאװ רעקנוב ןיא ךַײלג ,רעמינּפ

 הנח טָאה -- טסּוװעג בָאה'כ !טסּוװעג טשינ ןעד בָאה'כ --

 ןעמ טבַײלב טנַײה .טקיטעּפשרַאֿפ ךַאי בָאה טנַײה --- טדערעגסױרַא

 ,טיורב ןָא

 םחל ןָא --- ןֿפורעגנָא ךיז עלהשמ טָאה --- הׂשעמ ערעטיב ַא --

 .הׂשצמ ערעטיב רָאג ַא זיא

 ןָאטעג גָאז ַא הנח טָאה -- !ןגַײװש טלָאז ,עלהשמ ,ריא --

 ןשטעווק'מ ףרַאד ךַײא טימ ?ןבעגעג סעּפע טָאה ריא --- סעּכ טימ

 ןשָארג ַא סועַײא טריר ץע זיב העש ַײרד

 טָאה -- !ףױא טשינ ךיז טגער ,ףױא טשינ ךעז טגעװ --

 ךעז לָאז ױרֿפ עשיטַאל ַא -- סעּכ סהנח ןליטש טלָאװעג עלהשמ

 ,ןֿפלעה טעװ טָאג זַא .. .ישהנח ,ןַײז ךדשמ ךָאנ ךעז טעמ ? ןגערֿפױא

 ...ורֿפ עשיטַאל ַא ביל ךַאי בָאה

 ביל ןצעמע טנעק ץע ?ױרֿפ עשיטַאל ַא ביל טָאה ץע --

 טגיל טוט רעד -- ןרָאװעג רעטגערעגֿפױא ךָאנ הנח זיא --- ? ןבָאה

 ,טלעג רעַײא .עטסביל סָאד ךַײא זיא טלעג ןוא זָאנ רעַײא ףיוא ךַײא

 ! ןַײרַא רֿבק ןיא ןבעגטימ ךַײא ןעמ טעוװ ,ריא טרעלק

 ףיוא סָארדרַאֿפ ריא ןטלַאהעגנָא גנַאל ךָאנ רשֿפא טלָאװ סע

 ןקיורַאב טלָאװעג טָאה ,ןיזוק סעלהשמ ,אֿפור ךענעה רָאנ ,ןעלהשמ

 : טגָאזעג רע טָאה ,הנח יד

 ןבעג טשינ טעװ רע ביוא .טלעג ןבעג ךָאנ טעװו עלהשמ ---

 .םיא ןוֿפ ןעמענ רימ ןלעוו
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 -- טגערֿפעג עלהשמ טָאה -- ? רימ ןוֿפ ?ןעמענ רימ ןוֿפ --

 טשינ לָאמ ןייק רענייק ךָאנ טָאה רימ ןוֿפ ! טשינ ןעמ טמענ רימ ןוֿפ

 רעדורב םענעגייא ןַא -- טרעדיורעד עלהשמ טָאה -- !ןעמונעג

 רעדורב רענעגייא ןַײמ .טנעה יד רעביא טקַאהעג לָאמַא ךַאי בָאה

 זיא ץע טניימ סָאװ ...רימ ןוֿפ טלעג ןעמענ טלָאװעג לָאמַא טָאה

 זיא רעדורב ןַײמ זַא ,ײצילָאּפ וצ קעװַא ךַײלג ןיב ךַאי ? ןרָאװעג

 אידג-דח ןיא טריֿפעגּפָא ךַײלג גנוי םעד טָאה ײצילָאּפ . ,. רַאֿפעג ַא

 ...טשינ ןעמ טמענ רימ ןוֿפ ...טנעה יד ףיוא ךעלעטייק טימ

 ןוא טגערֿפעג זייב הנח טָאה -- ?ץע טנעז רעגיילעצ ַאזַא --
 םיא וצ זיא עמַאמ ןַײז ױזַא יו ,ןבעגעגוצ שירעליוװ טָאה עלהשמ
 .הסיֿפּת ןוֿפ ןעמענסיױרַא רעדורב םעד לָאז רע ,ןעמוקעג

 ךעז וטסמענ סָאװ -- טגָאזעג רימ יז טָאה -- ...עלהשמ --
 טָאה רעדורב ןַײד ? רעדורב םעגעגייא ןד ףיוא הריסמ טימ סעּפע
 ,שמש רעד ,רענַײד עטַאט רעד ?ךעז רַאֿפ טלעג סָאד טלָאװעג ןעד
 טשינ רָאג רימ ןבָאה ,ֿבר םַײב טײרדעג ךעז טָאה רע גנַאל יװ
 שמש ַאק ןַײז טשינ רעמ ןעק עטַאט ןַײד זַא רעבָא .ריד ןוֿפ טלָאװעג
 הריסמ טימ סעּפע ךיז וטסמענ סָאװ ? ןבעל רימ ןלָאז ןענַאװ ןוֿפ --
 ? רעדורב םענעגייא ןַא ףיוא

 טשינ ןעד זיא עמַאמ רעַײא !ּפָאק רעַײא ףיוא ךָארב ַא --
 יו ןדִיי ענױזַא רעביא -- טגערֿפעג הנח טָאה -- ? ןעוועג טכערעג
 טסייו'מ ןוא סרעקנוב יד ןיא טלױֿפ'מ ...זדנוא ןעמ טכעש ריא
 ...ןלַאֿפרַאֿפ רימ ןרעוו םירֿבק ןָא ... ןיחַא טמוק'מ יװ טשינ

 רענייק .עטכישעג עקיבלעז יד ןעוועג זיא וניבר השמ טימ --
 רֿבק ןַײז ּוו ןוא ןעמוקעגניהַא ןענַײז רענייב ענַײז ּוו טשינ טסייוו
 ?וניבר השמ ןוֿפ םינסחי ערעסערג רימ ןענַײז ....ךעז טניֿפעג

 ןדיי עכלעזַא רעביא ...ץלַא סָאד זיא ריא יו ענױזַא רעביא --

 ...ןרָאװעג ןלַאֿפרַאֿפ וניבר השמ יאדוַא זיא ריא יו

 :ןָאטעג גָאז ַא הנח טָאה עויוּפ ַא ךָאנ

 ןדניצנָא ףרַאד'מ ןַײא טשינ טלַאֿפ םענייק ןוא םירצמ ךשוח --
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 רעוו ָאטשינ .רעקנוב ןיא טַײלסנַאמ עטרגּפעג בָאה'כ .לּפמעל סָאד

 .עלעבעווש ַא ןדניצנָא לָאז'ס

 -טנעעג רעצעמע טָאה -- !טשינ ךיז ןדניצ ךעלעבעווש יד ---

 .שטָאגליװ ןוֿפ טכַײֿפ ןענַײז ךעלעטנעווש עלַא -- טרעֿפ

 ןוא עלעבעווש ַא ןדנוצעגנָא ןײלַא שינרעטַאמ טימ טָאה הנח

 ַײס ןטכױלַאב לּפמעל-רעקנוב ןוֿפ למעלֿפ קידנעשטּפָאק ַא טָאה דלַָאב

 -עה ןוֿפ .רענעמ יד ןוֿפ רעמינּפ ענעסקַאװַאב יד ַײס ,טרעגעלעג יד

 ,ןגיוא עדימ רָאּפ ַא טקוקעגסױרַא ןבָאה טינּפ ןסקַאװַאב סאֿפור ךענ

 םישדח ןגיל ןוֿפ קילב רעטרעווילגרַאֿפ רעד ןעוועג זיא'ס עכלעוו ןיא

 םינּפ סהנח ןיא טקוקעגנַײא ךיז קידנגילווש טָאה אֿפור רעד .טֿפול ןָא

 ...זיא םיא רעטיב יו ,טרעױדַאב ןײלַא ךיז רע טָאה קידנגיײווש ןוא

 עמערָא ךס ַא ַײב טריטקעּפסער ןוא טסּוװַאב ןעוועג רע זיא לָאמַא

 עמערָא ןענַײז רעֿפרעד עטנעָאנ עלַא ןוֿפ ןּוא טָאטש רעד ןיא רעבַײוװ

 רעמיצ-םענֿפױא ןַײז .ןעמוקעג סוֿפ וצ ןוא ןרָאֿפעג םיא וצ טירעיופ

 -רָאד לֿפיװ .עקנַארק טימ עמשטערק טרָאס ַא ןעוועג קידנעטש זיא

 ןיולב ןלייה וצ טַאהעג רע טָאה רענעמ עשיֿפרָאד טימ רעבַײװ עשיֿפ

 לָאמ ךס ַא ,ךעלטנרָא טלייהעג ןעמעלַא ייז טָאה רע ? געטדירַאי ןיא

 ? טנַײה ןוא .טלָאצַאב ןָא

 עשרעטקָאד עַײנ ַא סעּפע טכַארטעגוצ טסָאה ? אפור ,טטכַארט ---

 ןָאטעג גערֿפ ַא עלחשמ טָאה -- ?ךַאז

 טשינ ףרַאד'כ -- טרעֿפטנעעג אֿפור ךענעה טָאה -- !ָאי --

 ,ץעגרע ןָאט ייג ַא ףרַאד'כ .ןענַאד ןוֿפ סױרַא ףרַאד'כ .ָאד ןגיל

 ,רעֿפרעד יד ןיא ךימ ןענעק םירעיופ

 ?רימ ןגעװו טרעלקעג טשינ רָאג טסָאה ?רימ ןגעוװ ןוא --

 טגָאזעג עלהשמ טָאה -- !ןעמַאזוצ ןייג רימָאל ,טכַאנ ןרעװ טעוו'ס

 ? ךענעה ,טּכַאמעגּפָא זיא'ס ---

 ,טכַאמעגּפָא ,טכַאמעגּפָא --

 סָאװ .ןַאלּפ ַא ןטיירגוצ ןעמ ףרַאד םדוק .אֿפור ,ךעלעמַאּפ --

 ךיז ץ'רימ טסניימ -- טהנעטעג עלהשמ טָאה -- ?"טכַאמעגּפָא, טניימ

 רעֿפרעד ןיא ןייג טשינ ןץ'רימ ,אֿפור ,ןיינ ? םינָארַאנ יװ ןזָאלסױרַא
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 ןגָאז ןלעװ רימ .ףרָאד דמערֿפ ַא ןיא קעװַא ן'רימ .ךיד ןעק'מ ּוװ

 ױזַא ,דנַאטשֿפױא רעװעשרַאװ ןוֿפ ...+ סעצנַאטסוװָאּפ ןענַײז רימ ---

 רעד ,ןוז סרעברַאג םעד ןָאטעג ךיוא טָאה ױזַא ,ןגָאז רימ ןלעוו

 ,טנעדוטס

 הנח טָאה -- ?טנעדוטס םעד ןגעו ץע טסייוו ןענַאװ ןוֿפ --

 .טגערֿפעג

 ַא ןיא טציז טנעדוטס רעד .םענייא ןדעי ןגעוו סייוו ךַאי --

 -ַאבסױא טציז רע .סױרַא טָאטש רעד ןוֿפ רעטעמָאליק ףניֿפ .ףרָאד

 -ַארכ רעד טימ טקנירט ןוא טסע סע ןוא !עניבַארכ ַא ַײב ןטלַאה

 .סעניבַארכ רָאּפ ַא ןבילגַיײא ךיוא ךיז ןלעװ אֿפור םעד ןיא .עניב

 ןגיל סעניבַארכ -- טצֿפיזעגסױרַא הנח טָאה -- ...ָאי ,ָאי --

 .ןעניז ןיא ךָאנ םיא

 :טהנעטעג טָאה עלהשמ

 -סיוא ךעז ןוא ענַאו ַא ןיא ןדָאבסיױא ךעז טעװ אֿפור רעד --

 "קָאד רעדעי יו ןעזסיוא רע טעװ ,רעגעלעג קיטכיר ַא ןיא ןֿפָאלש

 ןלייה ןֿביײהנָא ַײנסֿפױא וטסעוװ סעניבַארכ יד ַײב ? ךענעה ,ַאה .רעט

 ןרעוװ ל'כיא .טַאלַאכ ןסַײװ ַא ןָאטנָא רימ ליכיא .םירעיוּפ עקנַארק

 ?ךענעה ,טכַאמענּפָא זיא .ןטנעיצַאּפ ענַײד ַײב רעריֿפרעטנוא

 ןגרָאמירֿפ ןצנַאג םעד טָאה עלהשמ ןוא ןגיוושעג טָאה אֿפור רעד

 עלהשמ טָאה טכַאנ רַאֿפ זיב רָאנ .טכַאנ רַאֿפ ןײגסױרַא ןגעוו טדערעג

 הנח ןעוו ,ןעניגַאב סנגרָאמ וצ ףיוא ןוא .ץלַא ןיא ןסעגרַאֿפ טַאהעג

 ןֿפױקנַײא ןוא רעקנוב ןוֿפ ןײגוצסױרַא טיירגעג רעדיוו ךיז טָאה

 סָאד ןעגנַאֿפעגנָא ךיז ןעלהשמ טימ טָאה ,ַײרעקעב ַא ןיא טיורב

 : .לָאמ סעדעי סָאװ ,עקיבלעז

 אֿפור ךענעה טָאה -- !עלהשמ 'ר ,םיקּתממ ןבעג ףרַאד'מ ---

 ןַײרַא טָאטש ןיא טייג הנח -- ןיזוק םעד טרעטנומעג

 -- טרעֿפטנעעג עלהשמ טָאה --- !ןייג יז לָאז ,ןייג יז לָאז --

 .טלעג ןבעג ךַאי לע ,טיורב ןעגנערב רָאנ יז לָאז

 .עצירּפ * -- .סרעלדנעטשפיוא 5
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 -נעמ רעשידיסח רעד ןוא טדערעג טשינ רעמ טָאה אֿפור ךענעה

 :ןֿפורעג רעדיוו טָאה סקַאוװנירג עלעד

 ?ישהנח ,עקַאט ןעייג יז ,ישהנח ---

 ? ריא טליוו סָאװ .ישהנח ,עקַאט טייג יז --

 רעדיוװ עלעדנעמ טָאה -- !ישהנח ,השקב ַא ךַײא וצ בָאה'כ --

 יז ןטעב .טיורב סַײװ לקיטש ַא ןגירק יז ןענעק רשֿפא -- טגָאזעג

 .שַאדַא םעד ַײב

 רעדיוו ךיז עלהשמ טָאה -- ? ריד רַאֿפ ןטעב יז לָאז ךָאנ סָאװ --

 ץלַא טרעלק עלעּפעק ןַײז סָאװ ?טיורב סַײװ רָאנ --- ןֿפורעגנָא

 ! סיוא

 ףרַאד'כ !ךַײא ףיוא םולח רעסיז ַא .ץלַא טמולח ריא סָאװ --

 רעסעב טוט -- טגָאזעג הנח טָאה -- סקעבעג סַײװ לקיטש ַא ךיוא

 ,טיורב ץרַאװש טימ ןַײז געמ .םולשב ןעמוק קירוצ לָאז'כ ,הליֿפּת

 .ןטיה ךַײא ןלעוװ םיכָאלמ ...םולשב ןעמוק קירוצ ןלעוו יז ---

 .ישהנח ,םיכָאלמ ערעַײא

 עצנַאג ַא ? םיכָאלמ ךַאי בָאה ןענַאװ ןוֿפ ? םיכָאלמ ענַײמ ---

 ? םיכָאלמ ךַאי בָאה ...םיכָאלמ ַאק טַאהעג טשינ ןבָאה ןדִיי טָאטש

 טשיג עלעדנעמ רעשידיסח רעד טָאה -- ?יז ןדער סָאװ --

 ,טלעו עצנַאג יד טצײלֿפרַאֿפ לָאמַא טָאה לובמ ַא --- טמיטשעגנַײא

 טימ שמוח ןוֿפ עטכישעג יד טנעק ריא .שמוח ןקילייה ןיא טייטש

 .הֿביּת רעזדנוא רעקנוב רעד זיא טנַײה .סע זיא סָאד ?הֹֿביּת סחנ

 רעקנוב םעד ןבָאה יז .הֿביּת רעד ןוֿפ חנ רעד ןענַײז יז ,ישהנח ,יז ןוא

 .םיכָאלמ םוטעמוא ןיוש ןבָאה יז ןוא טכַאמעג

 טקוקעג םיא ףיוא הנח טָאה --- ? ריא טדער סָאװ ,עלעדנעמ --

 סָאד ריא טכַײלגרַאֿפ סָאװ -- סױרַא עלײשטַאֿפ רעצרַאװש רעד ןוֿפ

 ? הֿביּת סחנ וצ בורג

 עלהשמ טָאה -- !טרבד דיסח רעד סָאװ טשינ יז ןכרָאה --

 !הֿביּת רעד ןוֿפ סױרַא ןיוש יז ןכירק -- ןָאטעג גָאז ַא

 -סיורָא םוצ ןעוועג קיטרַאֿפ ןיוש זיא הנח ןעוו ,ךָאנרעד ןוא
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 ןעמ ךַײלג ןבילבעג ןייטש ױזַא יז זיא ,'הֿביּתע רעד ןוֿפ ןכירק

 -מערַאוװעגסיױא רעביל ַא ןוֿפ טּפעלשעגסױרַא טלַאװעג טימ יז טלָאװ

 ,םייה רעט
 1982 י"ג ,טַײצ רעזדנוא

 ןַאמרעטוג קחצי

 תוהמא יד ןופ ענייא

 "עג טלָאװעג ןוא טָאטש רעד רעביא טײרדעגמורַא ךיז בָאה ךיא

 טנַאקעג טשינ ץעגרע ןוֿפ טָאה רענייק רָאנ .ןשטנעמ ןטנעָאנ ַא ןעניֿפ

 ןסָאג עלַא .בוטש ןייק ןוֿפ טשינ ,זיוה ןייק ןוֿפ טשינ ,ןעמוקסורַא

 רימ ןוא .טסיו ןעוועג זיא טָאטש יד ,ןלַאֿפעגנַײא ןעוועג ןענַײז

 עטילוו ַא רָאנ .סיוא ױזַא טעז טלעוו עצנַאג יד זַא ,טכַאדעג ךיז טָאה

 טזָאלעג טשינ ןוא ןבירטעג ךימ טָאה גנונעֿפָאה ענעטלַאהַאב ןוא

 ,ןכוז ןַיײמ ןיא ןײטשּפָא

 ןענַאטשעג לָאמַא זיא סע ּוװ ,טרָא םוצ ןענַײז טַײצ וצ טַײצ ןוֿפ

 ןענַײז ענעמוקעגנָא יד .ןשטנעמ טימ ןענַאב ןעמוקעגנָא ,לַאזקָאװ רעד

 ףיוא טיירדעג ךיז ןבָאה ייז .עיצנַאטס רעד ןוֿפ קעװַא דלַאב טשינ

 ַא טכוזעג ,ןגיוא עקיריג טימ ךיז ןשיוצ טרעטשינעג ןוא טרָא ןַא

 | ,םינּפ ךעלטנעק

 .טרַאװעגּפָא טשינ םענייק טָאה רענייק

 טַײװ רעד ןיא טקוקעג ןדִיי ןבָאה ,ןַאב רעד ןוֿפ קידנעײגּפָארַא

 ,טנעו עטברַאֿפעג טנַאמרעד ייז ךיז ןבָאה סע .ןעמייה ערעייז וצ

 -כערק םֹורָא ןעייג סָאװ ,סעבָאב ןוא סעדייז ,טנַאװעגטעב טימ ןטעב

 ,ןרעדליּפ ןוא ןעלמוט סָאװ רעדניק .ןרָאי ןוֿפ טסַאל רעד ןוֿפ עקידנצ

 סעילימַאֿפ יד טימ ןעמַאזוצ טָאה ןעמ עכלעוו םורַא ,ןשיט עטקעדעג

 .תודועס עקידֿבוט-םוי טעוװַארּפעג

 .ןורּכז ןיא ייז יב זילב טבעלעג ךָאנ טָאה סָאד
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 ענעמוקעגנָא יד ןוֿפ לייט ןבָאה ,ןייגוצנַײרַא ווו קידנבָאה טשינ

 -עג ןענַײז סָאװ ,ןענַאגַאו ןיא ןעמייה ערעייז טנדרָאעגנַײא לַײװרעד

 רעד רעטניה קעװַא ןענַײז לייט ,לַאזקָאװ ןוֿפ טַײז ַא ןיא ןענַאטש

 ענלצנייא זיולב .לזײה טקידעשעצ-טינ ַא טכוזעגסיוא ןוא טָאטש

 ןבילבעג'ץנַאג ַא טָאטש ןיא ןעניֿפעגוצסױא ןעגנולעג זיא ןשטנעמ

 גרַאב ַא רעטנוא רעלעק םענעטַאשרַאֿפ-טשינ ַא ,הֿברוח ַא ןיא לקניוו

 ,לגיצ

 םוצ ןעוועג זיא'ס עכלעוו ,ןשטנעמ יד ןשיווצ ןבילבעג ןיב ךיא

 ןענַײז ןענָאגַאװ יד ןעוו .עיצַאטסנַאב דעד ןוֿפ ןייגוצקעװַא ןטסרעווש

 יד טקוקעגסױרַא בָאה קיניײװעניא ןוֿפ ,קידייל ןצנַאג ןיא ןעוועג ןיוש

 לָאז סע זַא ,טרַאװעג ץלַא ךָאנ ךיא בָאה ,סעצילַאּפ ןוא קנעב עליוה

 זיא רשֿפא .ןעמַאמ ןַײמ ןוֿפ טלַאטשעג יד ןוַײװַאב ןטרָאד ןוֿפ ךיז

 ?ןָאגַאװ ןרעדנַא ןַא ןיא ןעמוקעגנָא יז

 בָאה ,ןשטנעמ ןוֿפ למעזעג ןדעי ןיא ,טכוזעג םוטעמוא בָאה ךיא

 -עגּפָא ךיז ,רעכעל-רעטצנעֿפ עטליוהעגסיוא יד ןיא טקוקעגנַײרַא

 א ץעגרע ןוֿפ ןעמוקסיורַא ןעז יז טלָאװעג ,לקניוו ןדעי יב טלעטש

 ,שינעטלעהַאב

 ַא ןוַײװַאב רעטֿפָא ןעמונעג ךיז טָאה טָאטש ןיא ןעוו ,רעטעּפש

 ןַא לסיב ַא .ױרֿפ עקירעדינ ַא טנגעגַאב לָאמ לייט ךיא בָאה ,שטנעמ

 ,רעקיטכיזכרוד א טימ ,םינּפ ךעלגנעל ריא ףיוא .עטרעקיוהעגנַײא

 ,רעזעלג "ןלירב עקידנור רָאּפ ַא ןגָארטעג יז טָאה טיוה רעטשטיינקעצ

 ץַאלּפ רעמ ןכַאמ ןלָאז ייז יו ,ןגיוא עריא טרעסערגרַאֿפ ןבָאה סָאװ

 בָאה ךיא זַא יז ןיא קידנעטש ןגיל סָאװ ,ןַײּפ ןוא רעצ םעד רַאֿפ
 ןיא טָא :ּפָאק םוצ ןָאטעג גָאלש ַא טולב סָאד רימ טָאה ,ןעזרעד יז

 סָאד רימ זיא .םינּפ ריא טימ טנעָאנ ךיז קידנענעגעגַאב רָאנ !יז

 ַא ,סטרעווילגרַאֿפ ַא זדלַאה ןיא ןקעטש ןבילבעג *עמַאמ, טרָאװ

 ןשטייגק עקיבלעז יד טימ ,סקּוװ ןקיבלעז םעד ןוֿפ זיא יז .סקידנקיטש

 ןענעקרעד ךיז ןלָאז רימ זַא ,ריא טלעֿפ סָאװ-סעּפע רָאנ ,םינּפ ןֿפױא

 | .ןוז ןוא עמַאמ ַא יו

 טשינ ךימ טָאה עמַאמ ןַײמ ןוֿפ טלַאטשעג יד ןעוו ,טכַאנ לײב
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 -עג רדסּכ ױרֿפ עטרעקיוהעגנַײא יד רימ זיא ,ןֿפָאלשנַײא טזָאלעג

 יז סנגרָאמ וצ לע ךיא זַא ,קנַאדעג רעד .ןגיוא יד רַאֿפ ןענַאטש

 רעטסקינייװעניא ןַײמ ןיא ןגעלעג לָארטשנענוז ַא יוװ זיא ,ןעז רעדיוו

 ,שינעטסיוו

 רעייז ךיז טַײצ רעד טימ ןוא טנגעגַאב רעטֿפָא ךיז ןבָאה רימ

 טכַאמעג לָאמ ַא ךיז טָאה סע ביוא .ןטייווצ םוצ רענייא טניווועגוצ

 סנגרָאמ וצ ךימ יז טָאה ,ןעמוק טנָאקעג טשינ בָאה ךיא זַא ,גָאט ַא

 ּוװ ,טגערֿפעג ליטש ןוא ןגיוא עקירעיורט ,עטכַײֿפ טימ טקוקעגנָא

 .ןעוועג ןטכענ ןיב ךיא

 רימ ןלָאז גָאט ןדעי זַא ,ךעלריטַאנ ןרָאװעג זדנוא רַאֿפ זיא'ס

 עיולב עריא ןיא לּפענ רעד זיא ,ןעמוקעגוצ ןיב ךיא ןעוו .ןֿפערט ךיז

 ךימ טָאה יז .ןרָאװעג רעֿפרַאש ןענַײז ןקילב יד ןוא ןעגנַאגעצ ןגיוא

 .סעּפע טשינ זיא רימ יצ ,טכַארטַאב

 ,ןסייהעג טָאה עמַאמ ןַײמ יו ױזַא ,הקֿבר --- ןֿפורעג יז בָאה ךיא

 ,ןֿפָארטעג ךיז ןבָאה רימ ןעוו .סנַײמ דניק רעדָא ,קחצי -- ךימ יז ןֹוא

 : טגָאזעג יז טָאה

 תומשנ עקילייה יד ןטיילגַאב רימ ןלעװ ,סנַײמ דניק ,םוק --

 .ור רעקיבייא רעייז וצ

 יד טימ ךיז קידנעּפַארד ,עקידנעקניה ַא יז זיא גָאט ןצנַאג ַא

 ,גרַאװכָארב טימ רעצעלּפ יד רעביא ןכָארקעגמורַא ,סיֿפ ןוא טנעה

 ַאֿפעגנַײא ןוֿפ ןעלקניוו ענעבילבעגרעביא יד ןיא ךיז ןגירקעגנַײרַא

 ןוא זָארג טימ ענעסקַאװרַאֿפ רעטרע רעביא ןעגנַאגעג ,רעזַײה ענעל

 ןוֿפ טנַאװעג ,עטַאמש לקיטש ַא ,ןייב ַא ןבילקעגנעמַאזוצ ,טכוזעג

 -רעביא ןדעי ןעמונעגֿפױנוצ טָאה יז .לריּפַאּפ ןבירשַאב ַא ,לדיילק ַא

 טגײלעגנַײרַא סָאד ןוא ןשטנעמ ןקידעבעל ַא ןוֿפ ןמיס םענעבילבעג

 ,ךעטרַאֿפ ַא יו ,ךיז ףיוא טנרָאֿפ ןגָארטעג טָאה יז סָאװ ,לקעז ַא ןיא

 ןעמונעגּפָארַא טָאה יז .זדלַאװ ןרעביא ןעגנָאהעגנָא לקירטש ַא טימ

 ןבעגעג יז טָאה רימ .קע ןייא יב ןעמונעגנָא סע ,ךיז ןוֿפ לקעז סָאד

 ,טירט עכעלעמַאּפ טימ קידנעייג ױזַא ןוא ,ןטייוצ םעד ןטלַאה וצ

 ,היוול ַא טנדרָאעגנַײא רימ ןבָאה ,ּפעק עטזָאלעגּפָארַא טימ
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 יד ןוא ,עכיוה ַא רעייז ןענַאטשעג ןוז יד זיא געט ענעי ןיא

 ןעמַאוצ .טייקיטכיל ןוֿפ טדנעלבעג ןוא טילגעג טָאה טָאטש עצנַאג

 -קעוװַא ךיוא זיא ,ןֿפרַאװעגמוא טָאה המחלמ יד סָאװ ,ןרעיומ יד טימ

 ךַאז ןייק ןוא ַײרֿפ ,ןֿפָא ןעוועג זיא טָאטש יד .ןטָאש רעד ןעמוקעג

 ןלַארטש טימ רעצעלּפ יד ןצײלֿפרַאֿפ וצ ןוז רעד טרעטשעג טשינ טָאה

 רימ ןעוו ,טַײצ רעד ןיא רעבָא .רבדמ ַא יו ןע;לגוצנָא ןוא טכיל

 ,ןדנוװשרַאֿפ טייקיטכיל יד סעּפע זיא ,לקעז םעד טימ ןעגנַאגעג ןענַײז

 טייקלקנוט עקידהיוול ,עליק ַא טײרּפשעג ךיז טָאה לקעז םעד ןוֿפ

 ,ןטָאש ַא ןגױצרַאֿפ ךיז טָאה למיה ןֿפױא .טליהעגנַײא םורַא ץלַא ןוא
 יד ,טנעוו רעקיטש ענעבילבעג יד ןוא ,טכַאנ יד ןקורנָא לָאז סע יו

 ,ןליבָאמָאטױא עטרעקעגרעביא .ןרָאװעג ץרַאװש ןענַײז : זורג גרעב

 ןוֿפ עטרעכעלעג ,ענעגָאלשעצ ןגעלעג גרַאװכָארב ןיא ןענַײז סָאװ

 "עג ,טלעטשעגכַײלג ןגיוא .ענַײמ ןיא ךיז ןבָאה ,ןטַאנַארג ןוא ןליוק

 יד .תולגע עצרַאװש ןוֿפ ןעזסיוא סָאד ןעמוקַאב ןוא ןריר ןעמונ

 ,ענעברָאטשעגּפָא סעניש יד ףיוא עקידנעייטש .ןענָאגַאװ:ַײװמַארט

 ,ןייג ןביוהעגנָא ןבָאה ,ןביוש עטצעזעגסױרַא טימ ,עטרַאטשרַאֿפ

 טכַאװרעד ןבָאה סעינילנַאב יד ףיוא ,םורַא רעצעלּפ עלַא ףיוא

 יז רעביא ןכירק ןעמונעג ,ןענישַאמ ןוא ןענָאגַאװו עטקידעשעצ יד

 -רַאֿפ ןוֿפ גוצ ַא ןיא ךיז טלעטשעגסיוא ןוא זדנוא וצ רעהַא תוֿברוח

 -עגסיױרַא ךיז ןבָאה זדנוא ןשיווצ לקעז םעד ןוֿפ .רענעגעוו עטכַאמ

 -ךעלעמַאּפ יד ןיא טגיילעגסיוא ךיז ןוא םיֿפוג ערַאטש ,עגנַאל ןביוה

 ןיא ,ודנוא רַאֿפ ,טנרָאֿפ ןגיוצעג ךיז ןבָאה סָאװ ,תולגע עקידנעייג

 זורג ןוֿפ סױרַא ןענַײז זדנוא רעטניה .עיניל רעצרַאװש רעגנַאל ַא

 .היול רעד ךָאנ ןעגנַאגעג ןוא ןעמייה עטקַאהעצ רעקיטשכָארב ןוא

 טרעהעג ךיא בָאה טנעמעצ רעקיטש ןוא לגיצ יד ןוֿפ גנַאג םעניא

 ןשיור סע זַא ,ןזיוועגסיוא ךיז טָאה רימ ןוא ,טירט ןוֿפ ךליהּפָא םעד

 | ,סיֿפ ןענָאילימ ןטערט ןוא
 הֿברוח וצ הֿברוח ןוֿפ ,סַאג וצ סַאג ןוֿפ ןעגנַאגעג ןענַײז רימ

 ,רעיומ ,לגיצ ענעבירעצ +
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 ןוא ןשטנעמ יד וצ רימ ןעמענ ,טכַאדעג ךיז טָאה ,םוטעמוא ןוֿפ ןוא
 יד ןוא רעכעל-רעטצנעֿפ יד זיולב .תולגע יד ןיא קעװַא ייז ןריֿפ
 -עגכָאנ ןבָאה ,ןענַאטשעג טרָאד ןוא ָאד ןענַײז סָאװ ,םנעו רעקיטש
 .ןשטנעמ טָאטש ַא ןוֿפ היוול רעד ךָאנ טקוק

 ןגעלעג רענעטָאשעצ ַא זיא רעיומ רעקיקָאטשֿפניֿפ ,רעכיוה ַא
 ןַא .געו םעד טלעטשירַאֿפ ודנוא ןוא סַאג ַא ןופ טיירב רעד רעביא
 ,גרַאװכָארב גרַאב ַא רעביא טריֿפעג טָאה סָאװ ,לגעוו ןטָארטעגסױא
 םענעלַאֿפעגנַײא םענוֿפ רעּפרעק ןרעביא טינש ַא יו ןעזעגסיוא טָאה
 ןייגוצרעבירַא לגעטש םעד רעביא ןבױהעגֿפױא ךיז ןבָאה רימ .זיוה
 -רַאֿפ רימ רַאֿפ גנילצולּפ זיא היוול רעד ןוֿפ דליב סָאד .גרַאב םעד
 ןוא ױרֿפ רעטלַא רעד ןבענ ןעגנַאגעג ךעלעמַאּפ ןיב ךיא .ןדנּוװש
 רעד ןוֿפ קידנקוק .לקעז סָאד טעדיוהעג טכַײל ךיז טָאה זדנוא ןשיוצ
 -יירבעגסיוא רעמ ךָאנ גרַאװכָארב טימ רעדלעֿפ יד ךיז ןבָאה ,ךיוה
 חטש ןסיורג םעד ףיוא זַא ,טביילגעג טשינ ךיז טָאה סע ןוא טרעט
 סע .ןעמייה טימ ,סַאג טימ טָאטש ַא ןענַאטשעג לָאמַא זיא םורַא
 ,דרע יד ןלַאֿפַאב ָאד זיא רעביֿפ ַא זַא ,ןזיוועגסיוא רימ ךיז טָאה
 -סיוא ןעמונעג טָאה יז זיב ,ןֿפרָאװעג ןוא טלסיירטעג ךיז טָאה יז
 ריא ןוֿפ ןכָארבעגסױא יוװ טָאה ,ָאד טגיל סָאװ ,ץלַא סָאד ןוא ,ןצַאלּפ
 ,דייוועגניא

 "וצ ךימ עטלַא יד טָאה גרַאב םענוֿפ טַײז רעטייווצ רעד ףיוא
 ,ףיוה ַא ןעוועג לָאמַא זיא סָאװ ,ץַאלּפ קיטש קידײל ַא וצ טריֿפעג
 -עגנַײא ןוֿפ רעקיטש טימ גרעב ןגעלעג ןענַײז םורַא ןטַײז ַײרד ןיא
 -ץגסיוא יװ ןענַאטשעג ןענַײז סנעמיוק יד זיולב .רעזַײה ענעלַאֿפ
 ןטימ ןיא .ּפעק יד טקַאהעגּפָא טָאה ןעמ עכלעוו ןוֿפ ,רעזדלעה ענעגיוצ
 -ץגּפָא ןוא ךעלטערב עכעלטע ןבױהעגֿפױא יז טָאה ץַאלּפ םעד ןוֿפ
 עטלַא יד .לקעז סָאד טלעטשעגקעװַא ָאד ןבָאה רימ .בורג ַא טקעד
 םעניא טנעה עדייב טזָאלענּפָארַא ,ךיוב ןֿפױא ןגיוצעגסיוא ךיז סָאה
 ףיוא טגײלעגסױא טָאה יז .טערָאּפעג סעּפע טרָאד ךיז ןוא בורג
 עטֿפַײרטשעג ייװצ ,דרע רעד ףיוא לסיב ַא ,בורג ןוֿפ ןטַײז ייווצ
 ךעלריט יד ןענעֿפע לָאז יז יו ,ןָאטעג סָאד טָאה יז ,תילט ַא ןוֿפ ןקע
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 -ַאזוצ יד טגײלעגנַײרַא יז טָאה ,קינייװעניא ,ָאד .שדוקדןורָא ןַא ןוֿפ

 יד טכַאמעגוצ קירוצ ,ןשטנעמ ןוֿפ ןצכעבַײלברעביא ענעבילקעגנעמ

 ךעלטערב יד טגײלעגֿפױרַא טָאה יז ןעוו ,ןוא תילט ןוֿפ ןקע ייווצ

 תכורּפ םעד טקוררַאֿפ יז זַא ,טכַאדעג רימ ךיז טָאה ,בֹורג ןרעביא

 ,שדוק-ןורָא ןרעביא

 יד ןַײז לָאז יז יו ,טניוװעג ךיוא עטלַא יד טָאה ןבענרעד ָאד

 םלוע-תיב רעד ןעוועג זיא סָאװ ,בורג םעניילק םעד ןוֿפ ןירעטיה

 -ייא רעטנוא ןעוועג זיא גנוניוו ריא .ןשטנעמ טָאטש רעצנַאג ַא ןוֿפ

 ַא ךרוד ןעוועג זיא גנַאגנַײרַא רעד .גרַאװכָארב גרעב יד ןוֿפ םענ

 סָאװ ,ךעלּפערט עטקַאהעצ עכעלטע .גרַאב ןוֿפ קע ןלָאמש םַײב ךָאל

 .ןײגּפָארַא סָאד טרעטכַײלרַאֿפ ןבָאה ,לָאמַא ןוֿפ ןבילבעג ךָאנ ןענַײז

 יד תעב .טַײצ יד טבעלעגרעביא יז טָאה רעלשק ןקיזָאד םעד ןיא

 ָאד זיא יז ןעוו .ןרָאװעג טלציּפעצ ,טכַארקעג ,טנערבעג טָאה טָאטש

 ,סױרַא זיא יז זַא ןוא ,טלעוו ַא טבעלעג ןסיורד ןיא ךָאנ טָאה ,ןַײרַא

 ,טסיװרַאֿפ ןעוועג ןיוש ןבעל סָאד זיא

 רעד יװ גנַאל יוזַא ,רעגנַאל ַא רעייז ןעוועג זיא רעלעק רעד

 -עקנוט ץלַא ,ןעגנַאגעגנַײרַא זיא ןעמ רעֿפיט סָאװ .םיא רעביא גרַאב

 ןרעזַײא ןלַאֿפעגנַײא-בלַאה ַא ןענַאטשעג זיא ָאד .ןרָאװעג זיא רעל

 ןרעצליה ,קידלקַאװ ַא ןוא יורטש ןוֿפ ןטכָאלֿפעג לעטָאֿפ ַא ,לטעב

 -םיק ןוא ּפעט טימ טלעטשעגנָא לוֿפ ןעוועג זיא עגָאלדָאּפ יז .לקנעב

 ,לדנעֿפ ַא ,ּפָאט ַא יו ןעזוצ טנָאקעג טשינ טָאה עטלַא יד .רישעג

 ייז ,סטכעקעג םערַאװ ןַײז טימ ןשטנעמ טרענעג לָאמ ַא טָאה סָאװ

 ,סַאג ןיא ןרעגלַאװמורַא רענעֿפרָאװעגקעװַא ןַא ךיז לָאז ,ןעוועג היחמ

 .ןעמונעגמייהַא ןוא ןביוהעגפיוא םיא טָאה יז

 םעד ךרוד ןזיולב ןעמוקעגנַײרַא רעלעק םעד ןיא זיא טכיל

 עכיוה ַא ןענַאטשעג זיא גנונעֿפע רעד ןוֿפ טַײװ טשינ .גנַאגנַײרַא

 סָאװ ,ןוז יד ןוא רעכעל-רעטצנעֿפ עטנערבעגסיוא ירד טימ טנַאוװ

 יד ךרוד טָאה ,טכַאנ רַאֿפ טעּפש ויב טדנעלבעג ןוא טילגעג טָאה

 -ָשג ןיא ךעלפערט יד ףיוא .דלָאג ןעמָארטש טקישעגנַײרַָא רעכעל
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 טרעטיצעג ןבָאה דלָאג רעקיטש עלעה ןוא ךיּפעט רענעדלָאג ַא ןגעל

 .עגָאלדָאּפ רעד ןוֿפ רעטערב יד ףיוא טנרָאֿפ

 םעד ףיוא ןסעועגּפָא ןהעש עגנַאל ךיא ןיב ןטכַאנרַאֿפ יד ןיא

 טָאה לדנקלָאװ ַא זַא ,טכיל םעד וצ טקוקעג ןוא לעטָאֿפ םענעיורטש

 ןוֿפ טשיװעגּפָא דלָאג סָאד ךיז טָאה .ןוז רעד ַײברַאֿפ ןָאטעג םיווש ַא

 עלערינש לקנוט ַא ןטכױלעגֿפױא קירוצ דלַאב ןוא ךעלּפערט יד

 ןוא דרע רעד ףיוא ןקעלֿפטכיל יד ןטינשעגרעביא לָאמ לייט טָאה

 ,רעטצנעֿפ יד ןגױלֿפעגַײברַאֿפ זיא לגױֿפ ַא זַא ,ןענַאטשרַאֿפ בָאה ךיא

 ךיא .ױרֿפ עטלַא יד ןסעזעג זיא ,לטעב ןֿפױא ,רימ רעטניה

 ןוא רעטרעװ עליטש טרעהעג זיולב ,ןעזעג טשינ םינּפ ריא בָאה

 -נָא ןרָאװעג זיא טרָאװ סעדעי .לוק סעמַאמ ןַײמ טנעקרעד ייז ןיא

 ,טדערעג טָאה עמַאמ יד .טמערַאװעג ךימ ןוא ןוז רעד ןוֿפ ןדנוצעג

 ןבעל עצנַאג סָאד טשימעגֿפױא ןבָאה רעטרעװ עריא ןוא טדערעג

 ,טכַאנ-רדס ַא ןוֿפ טייקיטכיל עלעה ַא ןעזעג בָאה ךיא .םייה ןַײמ ןוֿפ

 ןַײװ ןוא תסורח ,תוצמ טיירגעג ןעוועג ןענַײז שיט ןסַײוװו ַא ףיוא

 -קיטש טקעמשעגּפָארַא טכַײֿפ ןוא שירֿפ ןבָאה רעלעט ןכעלגנעל ַא ןוֿפ

 ןֿפױא ןסעזעג זיא עטַאט רעד .עקשירטעּפ ןוא ןרעיימ ,סנירג ךעל

 סָאד טלעטשרַאֿפ טנַאה רעד טימ ןוא לטיק ןסַײוװ ַא ןיא טעב-בסה

 ,ֿפָאקניײרכ םעד ןוֿפ לציּפ ןייק ןלַאֿפסױרַא ןזָאל טשינ לָאז רע זַא ,ליומ

 ךיז טָאה רע .טַײקעג ןוא ןעמונעגנַײרַא טײהרעצנַאג טָאה רע סָאװ

 ןגיוא יד ןוא טיור ןעוועג םיא זיא םינּפ סָאד ,טקערקעג טקיטשעג

 -שץגּפָארַא ןיוש טָאה רע ןעוו .ןרערט ןוֿפ ןֿפָאלעגרעביא םיא ןענַײז

 רעטקַױרַאב ַא רע טָאה ,ןיירכ ןוֿפ טייקברַאה עצנַאג יד ןעגנולש

 -עגטימ ןבָאה שיט םורַא רעדניק יד ןוא ,הדגה יד ןעגניז ןעמונעג

 | ,גיךןעגנוז

 טָאה ,למיה ןֿפױא טכַאמעג טָאה ןוז יד סָאװ ,טירט ןדעי ןוֿפ

 "צנעֿפ עטנערבעגסיוא ַײרד יד .טרעדנעעג רעלעק ןיא טכיל סָאד ךיז

 ןעוו .ןרָאטקעלֿפער עכעלגעווַאב עסיורג יוװ ןעוועג ןענַײז רעכעל-רעט

 -רַאטש טָאה ,ןרָאװעג טלעטשרַאֿפ זיא רָאטקעלֿפער ןייא ןוֿפ טכיל סָאד

 -עג ךיז ןבָאה טכיל רעקיטש יד .רעטייווצ רעד ןטכױלעגֿפױא רעק
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 ךיז ,רעקידכעלַײק ,רעגנעל ,רעצריק ןרָאװעג ,ןטַײב ןייא ןיא ןטלַאה

 -נַאק ַא .לקניוו ַא ןיא ןכָארקעג ,ןַײרַא רעלעק ןיא רעֿפיט טשטילגעג

 טרָאד ןוא טנַאװ ַא ףיוא טּפַאכעגֿפױרַא ךיז טָאה קעלֿפנענװ רעקיט

 רעלעק ןיא זיא םעד ןוֿפ .ןגיוא יד טדנעלבעג ,טצנַאטעג טלּפַאצעג

 וצ ךיז קידנרעהוצ ןוא .רעלעקנוט לָאמ ַא ,רעלעה לָאמ ַא ןרָאװעג

 ןטַײצ עלַא רימ רַאֿפ ןײגַײברַאֿפ ןעזעג ךיא בָאה ,דייר סעמַאמ רעד

 | .רָאי ןוֿפ
 םורַא .טייקנירג רעקידגנילירֿפ ןוֿפ חיר םעד טליֿפרעד בָאה ךיא

 ענירג טימ ןעגנָאהַאב ,ןעלגיּפש ,קנעש ןענַאטשעג ןענַײז טנעוו יד

 .תועוֿבש ןוֿפ סקיכלימ טימ טקעמשעג טָאה סע ןוא ,? סעשזדנָאבַאל

 ןבָאה ,טכיל ןוֿפ ןַײש רעד ַײב ,טײקליטשטכַאנ רעד ןיא ,רעטעּפש

 סע יצ ,רעטצנעֿפ םוצ טקוקעג לָאמ סעדעי ןוא ןוקיּת טגָאזעג ןדָיי

 גרַאב םוצ טָאטש רעד רעטנוא ןײגסױרַא ןלָאז ייז זַא ,ןיוש טגָאט

 ,קיטטברַאה ןוא טכַײֿפ ןרָאװעג זיא דלַאב ...הרות יד ןַײז לבקמ

 עקיטכיל יד ןיא טקוקעגנַײרַא ,ןעױרֿפ ןענַאטשעג ןענַײז ףיוה ןֿפױוא

 ןוֿפ ןכַאמ שודיק םוצ טרעהעגוצ ךיז ןוא הֹּכוס רעד ןוֿפ טערַאּפש

 ,רענעמ ערעייז

 -ירֿפ עקידרעמוז יד טבעלעגרעביא רעלעק ןיא ָאד בָאה ךיא

 -טימעג יד ,געט ענעדלָאג יד ןעגנַאגעגֿפױא ןעגַײז סע ןעוו ,סנגרָאמ

 -נוט יד ןוֿפ טעמוא ןסיז םעד ,טכענרעטניוו עגנַאל יד ןוֿפ טייקכעל

 ירד עטשרע יד טקוקעגסיוא טָאה ןעמ ןעוו ,ןסטכַאנ-דצ-תבש עלעק
 ...למיה ןֿפױא ןרעטש

 ,רעלעק ןיא ןטכױלעגנַײרַא רעקרַאטש טָאה ןוז יד זַא ,לָאמ לייט

 ,ןַײרַא םינּפ ןיא ןעמַאמ רעד טקוקעג ןוא טיירדעגסיוא ךיז ךיא בָאה

 טשינ םענ ןוא ױזַא ךיא קוק גנַאל ןרָאי זַא ,טכַאדעג ךיז טָאה רימ

 -עגרעביא דרע רעד רעטנוא ָאד טָאה יז ,ןגיוא יד ריא ןוֿפ ּפָארַא

 יו ןוא ,ןרָאװעג טכַארבעגמוא ןענַײז ןדיי יד ןעו ,טַײצ יד טרַאװ

 ןוֿפ גנַאג ןכעלעמַאּפ םעד ףױא-טּפַאכ קילב רעקידלודעג ,רעֿפרַאש ַא

 .ןענאווש ?
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 סע יװ ,טקוקעגוצ ךיז ךיא בָאה ױזַא .טַאלברעֿפיצ ַא ףיוא רעזַײװ ַא

 ןעוו ,ןעייוו יד ןוֿפ ןרוּפש יד םינּפ ריא ףיוא ןעמוקעגסױרַא ןענַײז

 יד טַײב רָאה עדעי יו ןעזעג בָאה ךיא .טבעלעגרעביא סָאד טָאה יז

 טַאוגנַאל ןענַײז ןגיוא עריא .סַײװ ךָאנרעד ןוא יורג טרעוו ,ברַאֿפ

 ,ןַײרַא ןענַײז ייז רעֿפיט סָאװ ,ןוא ןרעטש ןרעטנוא ןכָארקעגרעטנורַא

 ןיא זיא סָאװ ,קיטייוו רעד ייז ןוֿפ טקוקעגסױרַא טָאה רערעמ ץלַא

 .רעכעל -ןגיוא עריא רעטנוא ןרָאװעג טסרעווילגרַאֿפ ןקעלֿפ עצרַאװש

 ךיז ,רעֿפיט ץלַא ןטינשעגנַײא ךיז ןבָאה ןרעטש ןֿפױא ןשטיינק יד

 .ןקַאב יד רעביא ּפָארַא ךיז ןגיוצעגסיוא ,ןֿפײלש יד ַײב טיירדעגנַײא

 -גַיײא ןרָאװעג םינּפ סָאד זיא ןשטיינק יד ןוֿפ גנַאג ןטימ ןעמַאזוצ ןוא

 ךיז ןבָאה שטיינק ןרעֿפרַאש ןדעי ןבענ .רעגנעל ןוא רענעלַאֿפעג

 רעד .ךעלערעה יו עקניניד ,ךעלעשטיינק עניילק ךס ַא טלמַאזעג

 ריא ףיוא טנכײצרַאֿפ ךיז טָאה דִיי םענעמוקעגמוא ןדעי ןוֿפ ףמַארק

 ,בַײל ןיא ןטינשעגנַײא ,םינט

 הווצמ"רב יד

 טלעטשַאב טשינ ךימ טָאה עמַאמ יד יװ טַײצ ערעגנעל ַא ןיוש

 -ילייה ענעבילקעגנעמַאזוצ יד ןוֿפ היול ַא ףיוא ריא טימ ןייג וצ

 .בַײלברעביא ןשידִיי ןוֿפ ןכַאז רעדָא ןטייק

 יז :טריֿפעג ךיז ןבָאה רימ .טגערֿפעג טשינ רָאג יז בָאה ךיא

 -עג-לעֿפַאב יד ןעוועג ןיא יז .ןָאטעג בָאה ךיא ןוא ןסייהעג טָאה

 יװ ןעוועג זיא ןדייר ןוֿפ ןֿפוא ריא .טגלָאֿפעג בָאה ךיא ןוא ןירעב

 טשינ ריא לָאז'מ טלָאװעג טָאה ,דניק ןטעשטשעיּפעצ לסיב ַא וצ

 ןעמוקנָא סָאז ריא געמ ,ןלעוּפסױא לָאז יז רָאנ ,ןגלָאֿפ טכַײל ױזַא

 ,ןהנעטוצנַײא קיטומטוג ןצעמע טימ ןעוועג קיטיינ ריא'ס .ךעלרעווש

 .עמַאמ יד זיא יז לַײװ ,ןבעגכָאנ ריא לָאז ןעמ זַא

 :יז טגָאז ,ןײגקעװַא םַײב ,לָאמ ןייא

 ...סנַײמ דניק ,לסיב ַא ךָאנ ,גנַאל טשינ ןיוש --

 .קידנעטש יוװ ,טגערֿפעג טשינ רָאג בָאה ךיא
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 רַאֿפ רעלעק ןיא ןעמוקעגנַײרַא לָאמ ַא רעדיוו ןיב ךיא זַא
 םוצ ךיז טקנעב סע ןעוו ,טכַאנ רַאֿפ ןעמוקעג טֿפָא ןיב -- וציטכַאנ
 -עגסױרַא זיא דרע רעד ןוֿפ יו ,טקרעמַאב ךיא בָאה --- סנטסרעמ
 םוצ ןעמוקרעהַא ןייא ןוֿפ .תילט ַא טימ טקעדרַאֿפ ,לגרעב ַא ןביוה
 ןביוא ןוֿפ ,תילט רעד ןוא רעכעה ןרָאװעג לגרעב סָאד זיא ןטייווצ
 ,ױרֿפ רעקידנרעגנַאװש ַא יײב לדיילק סָאד יװ ,רעקידנור

 יז טָאה ,ןײגקעװַא םוצ ךימ ןטײלגַאב םַײב ,טנװָא ןרעדנַא ןַא
 | : ןטעברַאֿפ ךימ

 -רענָאד םוק ...הווצמ-רב רעד ףיוא טסַאג ןַײמ ןַײז * טסע' --
 רָאלק ןוא טכַארטעג עגר ַא טָאה יז -- ...םוק ,ירֿפ רעד ןיא קיטש
 יז טָאה דלַאב ,קיטשרענָאד ןטייווצ ןֿפױא ןעמוק לָאז ךיא ,טכַאמעג
 : ןעוועג ֿבשיימ רעדיוו ךיז

 רעסעב ךיד וטסע' ,ךָאװטימ ,רעירֿפ גָאט ַא טימ םוק ,ןיינ --
 ,ןענעייל םוצ ןענייוועגוצ ,ןענרעלסיוא

 ןוש דרע רעד ףיוא לגרעב סָאד זיא ,טַײצ רעד ןיא ןעמוקעג
 ןעוועג זיא ,וצ ףוס םוצ לייט רעד ,רעלעק ןוֿפ קיטש ַא .ןעוועג טשינ
 ,רעטשימעצ ַא ןבילבעג ןיב ךיא סָאװ ןוֿפ סעּפע טימ טמיוצעגּפָא

 .תכורּפ סָאד ןטֿפַאהעגנעמַאזוצ בָאה ךיא ? טסעז --
 ,םעד ףיוא טקוקעג ךיא בָאה ,דרע רעד ףיוא ךיז טצעזעגקעוװַא

 טלעטשעגנעמַאזוצ ןעוועג זיא'ס .תכורּפ סָאד ןֿפורעגנָא טָאה יז סָאװ
 ,ןבעל ןשידִיי ןצנַאג םעד ןוֿפ דליב ַא יו קיברַאֿפ ןוא ןדײשרַאֿפ יווַא
 ןעוועג זיא תכורּפ סָאד .טימעג ןיא ןוא ןורּכז ןיא ןבילבעג זיא סָאװ
 -עג ,עטַאלג ,םיתילט ןוֿפ ךעלקיטש .ןּפַאטוצנָא ןכַאז טימ טרילַאק
 -ליז ,עיולב -- תוכרב יד ןוֿפ ןלייט טימ ךָאנ תורטע ,עטֿפַײרטש
 ,ןזיוה עשירעלגניי רָאּפ ַא ןוֿפ לייט ַא .תויתוא ענעדלָאג ןוא ענרעב
 טימ ךעלקיטש .סוֿפ ןייא ןקעטשוצנַײרַא ףיוא ןיולב גנעל רעד ןיא
 ,רעטיור -- טעמַאס ךעלדיילק עשירעדניק ןוֿפ ןרעטסומ עגעדײשרַאֿפ
 ,ךעלקעז-תילט ןוֿפ דוד-ןגמ ךעלציּפש טימ ךָאנ ,רעיולבטניט ,רענירג

 ,טסעװ וד (טראדייר רעשיליוּפ) 5
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 ןוֿפ ,סַאלטַא ,דַײז ןצרַאװש ןוֿפ ךעלעקלמרַאי טצנַאלגעגסױרַא ןבָאה'ס

 ךעלּפענק עטרילָאק ןוא עצרַאװש טימ ,שוילּפ ןעיולב ןוא ָאדרָאב

 ענעדײשרַאֿפ ןיא ןטֿפָאהעגוצ ןעוועג ןענַײז ךעלדנטק-תילט .ןביוא ןוֿפ

 ערעדנַא ףיוא .ןזדנַארֿפ יו תוציצ עקידנעגנעהּפָארַא ןוֿפ רעטרע

 ,תועוצר יד ןוא ,די-לוע ,שטאר-לש ןוֿפ םיּתב ןעזעג ןעמ טָאה רעטרע

 ,טגיוועג זיול ךיז ןבָאה ,קיטייוו ןוֿפ יו ,עטיירדעג ןוא עטעשטרָאקעג

 לקיסַאּפ ַא ,ןטכַארבעגמוא ןַא ךָאנ ךוש ןטמותירַאֿפ ַא ןוֿפ לדנעב ַא

 קיליײה ןעוועג ריא ַײב זיא רעטכַארבעגמוא ןָא ךָאנ לדיילק ַא ןוֿפ

 ןעניד וצ טצינַאב ןעמ סָאװ ,תועוצר ,תוציצ יו ,עלעטרַאג ַא יוװ

 ענעטנװַײל ןוֿפ ךעלדנעב ענעסירעג טימ ןוא םעלַא םעד טימ .טָאג

 םיצֿפח ןוא ךעלקירטש יד ןדנובעג ןוא טּפינקעג יז טָאה םישובלמ

 ןוֿפ ,ךעלרענלעק ןוֿפ ןעגנעהּפָארַא ןעזעג טָאה'מ .תכורפ םעד ןוֿפ

 -ייק ענעדלָאג ,ןלערק ךעלרינש .ךעלעקזוילב עטרילַאק ןוא עסַײוו

 -ניֿפ ןדלָאג ַא ,לגניריוא ןַא טעשטשילבעגסױרַא טָאה ץעגרע .ךעלעט

 לטייש ַא ,עקּפוק ַא ָאד ,לבַײה ַא טקעטשעגסױרַא טָאה ָאד .לגניר-רעג

 ,רעבַײװ עשידִיי יו ,קורדנַײא םעד טּכַאמעג טָאה סָאד .רָאה ןוֿפ

 ןוֿפ ןגירקכרודַא ךיז ּפעק יד טימ תכורּפ םעד ךרוד ןליוו ,סעבָאב

 רעד ןיא ,רעהַא ָאד ,רעלעק לייט ןטלעטשרַאֿפ םעד ,טַײז רענעי

 .ןַײרַא טַײז רעטשרעדָאֿפ

 רעלעק ןיא ןטלַאּפש ןוא רעכעל יד ךרוד טָאה רעטעּפש לסיב ַא

 ,ךעלשָארב .ןוז ןלַארטש ןוא טכיל רעמ ןעמוקוצנַײרַא ןביױהעגנָא

 -ירב רשֿפא רעדָא ךעלדנייטש ענעֿפילשעג טימ ךעלעקליּפש-רעטיצ

 -סױרַא ןבָאה ןברַאֿפ עטליּפשעצ ,ןלַארטש ןעמונעג ןבָאה ךעלטנַאיל

 .ייז ןוֿפ טלגיּפשעג

 טימ טצנַאלגעג טָאה סָאװ ,טנַאװ א ןענַאטשעג זיא רימ רַאֿפ

 ןיא .בַײלברעביא ןשידִיי ןקיליײה ןוֿפ םינמיס עלַא טימ ,ןברַאֿפ עלַא

 ןכַאז עטעוװעקוטשעגנעמַאזוצ יד ןשיווצ סערַאּפש ,ןעלקניוו ,ןדלָאֿפ יד

 ןרירעמיש סָאד טָאה ,תכורּפ ןוֿפ גנַאל ןוא טיירב רעצנַאג רעד רעביא

 ײלרענדײשרַאֿפ יד טײרּפשעג ךעלדנייטשיגנוריצ יד ןוֿפ ןצנַאלגּפָא ןוא

 -עג ןבָאה ןקילב יד .טייהשטנעמ רעצנַאג ַא ןוֿפ ןגיוא ןוֿפ ןברַאֿפ
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 גנולֿפײװצרַאֿפ ןיא ןֿפור עמוטש טימ טלּפַאצעג ,ןעקנווװעג ,טלקניֿפ

 ,םוקמוא ןוֿפ

 -עגסױרַא ןענַײז ןוז רעד ןוֿפ ענעטכױלַאב רעמ רעטרע יד ןוֿפ

 -נוז רעד .ּפָאק סוניבר השמ ןוֿפ יו ןלַארטש-הניכש ןטנוב ןסקַאװ

 טָאה גנַאגרַאֿפױדִיי רעד ןוא ,ןברַאֿפ ענַײז טימ טלַארטש גנַאגרַאֿפ

 ןוֿפ טלַארטשעגסױרַא ןבָאה ייז .ןברַאֿפ ענַײז טימ טלַארטשעג ָאד

 ,תכורּפ םעד

 ...ןברַאֿפ עַײנ טימ גנַאגֿפױאנוז א ןעמוק רעדיוו טעוװ ןגרָאמ
 ...?גנַאגֿפױא-ןדִיי רעד ןוא

 ןוא טיירב דעצנַאג רעד רעביא תכורּפ עטײרּפשעגסיױא סָאד

 ףיא ,םעד רעטניה סָאװ ןעז טזָאלעג טשינ טָאה רעלעק ןוֿפ ךייה
 -ישדק ַא ןיא ןקוקנַײרַא טשינ ןָאק ןעמ יו .ךיז טוט ,טַײז רענעי
 .םישדק

 ןַײמ ,ןגיוא ענַײמ ןגָאז סָאװ :רימ ףיוא טקוקעג טָאה עטלַא יד

 ַא טײרֿפרעד ךיז ןבָאה םינּפ ריא ןיא זַא ,ןעזרעד בָאה ךיא ?םינּפ

 טָאה טכיל לסיב ַא טימ ערַאּפש ַא ןבענ .ךעלעשטיינק עגולק רָאּפ

 ךיא .לקנעב +!טעימָאלעצ ,טגיוועצ ַא רימ רַאֿפ טלעטשעגקעװַא יז

 -עגנָא טשינ טעמּכ ,ןטֿפול רעד ןיא ,טכַײל טצעזעגקעוַא ךיז בָאה

 רעטנוא ןטישעצ טשינ ךיז לָאז לקנעב סָאד זַא ,סעזעג סָאד טריר

 ַא טימ ןגיוועג טלָאמעד בָאה ךיא םגה ,גָאװ ןַײמ ןופ אׂשמ רעד

 -עמרַאּפ ייוצ טגנַאלרעד רימ טָאה יז .לָאמַא יו רעקינייו לטירד

 זיא ,ןענַאטשרַאֿפ בָאה ךיא טול ,הרוּת רֿפס ַא ןוֿפ תועירי ענעט

 ןעוועג טניט רעד זיא תויתוא ךס ַא ןוֿפ .רשֹּכ טשינ ןעוועג ֿבתּכ סָאד

 ,רעטלַא רעד ,ריא רַאֿפ רעבָא ,ןבירעגּפָא ,טרימשעצ ,ןעגנורּפשעגּפָא

 ,טרָאד ,טלָאמעד ,הרוּת רעד ןוֿפ ךעלקיטש יד ןענַײז ,רימ רַאֿפ ןוא

 תונברק עקידלושמוא ןעוועג ךיוא ןענַײז ייז .רשּכ יװ רעקיליײה ןעוועג

 יד ,ארױו הרדס רעד ןוֿפ ןעוועג ןענַײז תועירי יד .קילגמוא םענוֿפ
 .קחצי תדקע ןגעוו השרּפ
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 ןֿפרַאד טָאד וטסע' ןגרָאמ ! סנַײמ דניק ,ךיד ןרעל ,גָאז ,גָאז ---

 .ןענעייל

 ַא -- -- -- הלאה םירבדה רחַא יהיו; :ןבױהעגנָא בָאה ךיא

 ; םינּפ ריא ןיא טײרֿפרעד ךיז ןבָאה ךעלעשטיינק עגולק עַײנ רָאּפ

 ןעיל .היהת רעקילײה רעד ןיא ןענעייל טסנעק ,טוג ,טוג ---

 ...טעּפש טינ .ירֿפ רעד ןיא דלַאב םוק ןגרָאמ ןוא לָאמ ַא ךָאנ

 תכורּפ ןוֿפ קיטש ַא ןגױבעגקעװַא טיירב יז טָאה סנגרָאמ וצ

 רעד ףיוא .רעלעק ןוֿפ לייט ןטשרעטניה ןיא טזָאלעגנַײרַא ךימ ןוא

 ןסעזעג זיא ,לטנעוו ןקידמַאז ןיא עציילּפ רעד טימ טרַאּפשעגנָא ,דרע

 טיירב ןעמ טָאה ןטק-תילט םעד ,* לצעּפוי טלּפענקעצ ַא טימ לגנַיי ַא

 ןוֿפ .ינק יד ןוֿפ ןעגנַאהענּפָארַא ןענַײז תיציצ יד ןוא ןעזעגסױרַא

 ,ןֿפײלש יז ַײב ןבָאה עלעּפַאק ןצרַאװש ןטקורעגֿפױרַא םעד רעטניה

 שטיירדעג בלַאה טזָאלעגּפָארַא ךיז ןטַײז עדייב ןוֿפ ,ןרעיוא יד ןבענ

 יז טיֿמ שאר לע ַא ןגעלעג זיא ןרעטש ןֿפױא רעכעה .ךעלהַאּפ

 םוצ זיב טנַאה ןייא ,ןטסורב יד רעביא ןעגנָאהעגּפָארַא תועוצר

 -ֿפױרַא לברַא רעד ןוא טקערטשעגסיוא ףַײטש ןעוועג זיא ןגיובנלע

 רעד ןגעלעג זיא לוקסומ ןֿפױא .עצײלּפ רעד ֹוצ זיב טצרַאשעג

 טימ לָאמ ןביז טלקיװעגמורַא םערָא רעטזױלבטנַא רעד ןוא די-לש

 טּפינקעג ןעוװעג העוצר יד זיא ךַאלֿפטנַאה רעד ףיוא ,העוצר רעד

 ץקיצנַאלג טיוט ,ןגיוא יד .רעגניֿפ םענעגױברַאֿפ ַא טימ ןיד ןטיול

 ,לַאמרָאנ יװ רעטיירב ,ןעלסַײװ יד ןיא ןעלּפַא עיולב-לקנוט טימי

 | .עקלַאיל ַא ןוֿפ ןעוועג ןענַײײז
 -- -- רזעילא 'ר ןב המלש ...הרוּת רעד וצ ףיוא םיא ףור -- = |

 / :טקנעדעג בָאה ךיא יװ ןעוועג זיא םיא ןֿפורֿפױא ןַיײמ

 ןוא -- .-- -- -- ןב המלש הווצמירבה רוחבה דומעיא --|
 - .השרּפ יד טנעיילעג בָאה

 רעווש --- שלַאֿפ יצ ,ּפָארט ןטימ קיטכיר טנעיילעג בָאה ךיא יצ = |
 -םידיסח ןיא לָאמ ַא טרעהעג יו טנעײלעגכָאנ בָאה ךיא .ןגָאז וצ

 ,לטסעוו-רעטניוו םעראװ א *



 20+ רוטארעטיל רעשידַיי רעד ןיא

 ,קיטכיר טנעײלעג טָאה ץראה סָאד רעבָא ,שרדמ-תיב ןיא ,לביטש

 רעד יו טרעהעג רעכיז טָאה עמַאמ יד ןוא קיטייוו ןוֿפ טמעלקעג

 רָאג טייג רעיוא ןוא גיוא סעמַאמ א רַאֿפ .טרָאד טעּפילכ רעיורט

 ,ןטלַאהַאבוצסיױא טשינ

 : השרד יד ןביוהעגנָא ,עטלַא יד ,יז טָאה ךָאנרעד

 רעד טסיב וד ןוא לוֿפ םוטעמוא טסיב וד !רעקיטכעמלַא --

 רע .הווצמ-רב המלש ןַײמ טרעװ טנַײה .החמׂש רעזדנוא ףיוא םלוע

 ןָאק ןײלַא רע .רעדניק ענַײמ עלַא ןוֿפ סקּוװכָאנ רעקיצנייא רעד זיא

 ךיא גָאז .טשינ גנוצ ןייק טָא  'וע ,ןטלַאה טשינ השרד-הווצמ-רב יד

 ןַײמ טימ םיא רַאֿפ ןעניד ריד לע' ןוא גנוצ ןַײמ טימ השרד ןַײז

 עטשרע ןַײז זיא סָאד ןוא לָאמ עטשרע סָאד ןיליֿפּת טגייל רע .ץרַאה

 א-- -- == ינרטּפש ךורב? ןגָאז טֿפרַאדעג טלָאװ עטַאט ןַײז .. .הווצמ

 רע רעבָא .תווצמ ןוא תוריֿבע יד ןייג ןיוש ןלָאז ןעלהמלש ףיוא ןוא

 רַאֿפ ןָאט ךיא לע' תווצמ יד ןוא ןָאט טשינ תוריֿבע ןייק ןיוש טע'

 טסע' וד גנַאל יװ .עטנָאק ןַײז ףיוא ןרעוו טנכערעג ןלָאז ייז ןוא םיא

 ףיוא ןוא ּפָאק ןַײז ףיוא ןיליֿפּת יד ןגייל ךיא לע' .ןַײז ָאד ןזָאל ךימ

 םיא טסָא  וד ...תווצמ ןָא ריד יב ןַײז טשינ לָאז רע .,טנַאה ןַײז

 תווצמ יד םיא רַאֿפ ןעלמַאונָא ךיא לע' ,טַײצ רעד רַאֿפ ןעמונעגוצ

 עטַאט ןייק לַײװ ,ץרַאה סעבָאב רעד טימ ריד וצ ןקישֿפױרַא יז ןוא

 ...ןַאט וצ סָאד ןבילבעג טשינ ןענַײז עמַאמ ןייק ןוא

 ןַײז טקנעלעגּפָא ךאלמ רעד טָאה םהרֿבַא ןדייז רעזדנוא לײב ---

 ךעלהמלש ערעזדנוא ַײב ןוא 1דלַאװה סקחצי ןוֿפ רעסעמ ןטימ טנַאה

 .םיחצור יד ןוֿפ טנעה יד טקַאהעגּפָא טשינ וטסָא7

 סָאד ןענוֿפעג בָאה'כ .עלהמלש ןייא ןיולב טשינ זיא רע --

 ןענוֿפעג שטָאכ -- לקינייא קיצנייא ןַײמ ,דניק סדניק ןַײמ ןוֿפ לטנעה

 -עד ןיליֿפּת יד ןגייל וצ לטנעה סָאד טקנוּפ ,דניק לקיטש ַא ,סעּפע

 ןוא ךעלעּפיר ,ךעלדנייב יד ןעמונעגנעמַאזוצ ןיֹוש ךיא בָא' ,ףיור

 ,טעװעטָארדעגנעמַאזוצ ייז ןוא ךעלהמלש ערעדנַא ןוֿפ ךיוא ךעלברעש

 וד ,אמלעד ונובר ,טָאג ,..טּפינקעגנעמַאווצ ןוא ןדנובעגנעמַאזֹוצ

 םייל ןוא דמַאז ןוֿפ ןושארה םדֶא ןטשרע םעד ןֿפַאשַאב ןָאטעג טסָא'
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 ךיא בָא ,ריד ןעניד ןוא ךיז רימ ןקינַײּפ ןָא לָאמטסנעד ןוֿפ ןוא

 -נייב ,ךעלעּפיר יד ןּפָאטשוצסױא דמַאז ןוא םייל ןָאטעגנַײרַא ךיוא

 -עג לוֿפ ייז ןוא טּפעלקעגנעמַאזוצ ייז ןוא ךעלעברעש ןוא ךעלעד

 ,טכַאמ

 טכַאמעג טשינ בָא'כ !רעֿפעשַאב רעקילייה ,לחומ רימ ַײז ---

 רָאט ןעמ סָאװ ,ףַאשַאב ןַײד ןוֿפ ןעזסיוא םעד ןיא טלַאטשעג ןייק

 זיא'ס .טכַאמעגרעביא םיא בָא ךיא ןוא ןֿפַאשַאב םיא טסָא' וד ,טשינ

 ןַײז טשינ לָאז רע ,טלעטשעגקירוצ םיא ךיא בָא' ,שינעֿפעשַאב ןַײד

 -עגסיוא -- ןבעגעג טשינ רֿבק ןייק םיא טָא'מ ...ריד וצ תווצמ ןָא

 -סױרַא ,טצַארקעגסיוא קירוצ םיא ךיא בָא ,דרע רעד טימ םיא טשימ

 ןוֿפ רעֿפעשַאב ,סנ ַא וד זַײװַאב טציא ...ןוא דרע רעד ןוֿפ ןסירעג

 ןרעוו גנוצ ןַײז לָאז -- ץלַא ךָאד טסנָאק וד -- טלעוװ רעצנַאג רעד

 ענַײז ,ןעז רעדיוו ןגיוא ענַײז ןלָאז ,ןדייר וצ ןבייהנָא ןוא שיײלֿפ ןוֿפ

 ביג ,ריד וצ תוליֿפּת יד ןוֿפ גנַאזעג סָאד ןרעה ןענָאק ןלָאז ןרעיוא

 וד ...ךעלהמלש עַײנ םיא ןוֿפ ןרעמ ךיז ןלָאז סע ,חוּכ םעד םיא

 ..,!טלעװ רעד ןוֿפ רעֿפעשַאב ,ןזַײװַאב ץלַא טסנָאק

 ,ךיא ,עטלַא יד .ַײרד ןעוועג רימ ןענַײז הווצמ-רב רעד ףיוא

 ,רוחב-הווצמ"רב רעד ןוא ,?סנַײמ דניקק ןֿפורעג ךימ טָאה יז סָאװ

 ,ןכַאל טשינ ןּוא ןענייוו טשינ ,ןעײרֿפ טנָאקעג טשינ ךיז טָאה רעכלעוו

 ןגיוא עדנילב ,עטלַאק רעבָא ,עלעה יד ןַא ,טכַאדעג ךיז טָאה רימ

 ךיז ןקעוו ןוא ךיז ןעמערַאװרעד ןעלּפַא עיולב-קיטכיל יד טימ ,ענַײז

 .ןעז םוצ

 1981 ביבָאלת .  העדירסח טשינ זיא עמַאמ יד ךוב ןופ
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 רוּװַאדעװיל-דעדניק רַאפ ןטנעהידעפסקע

 שא םולש

 שמוח ןופ ךעלהשעמ

 םכש סיוא-ןענעגרה יול ןוא ןועמש

 -לעֿפ ךס ַא ךיז טֿפױקעג ,םּכש רעטנוא טצעזַאב ֿבקעי ךיז טָאה

  ןענַײז רעדניק יד ןוא ,טרעטיֿפעג טוג םיא ךיז ןבָאה ףָאש יד ,רעד

 טָאג םיא זיא ,טרעקעג ךיז טָאה רע ּוװ ןוא ,ןסקַאװעגֿפױא טוג םיא

 ןוא ןעזעגנָא ןוא ןרָאװעג ךַײר רעייז דלַאב רע זיא .ןענַאטשעגַײב

 קרַאטש ױזַא ייז ןענַײז ,ןרָאװעג סיורג ןענַײז ייז זַא ,רעדניק ענַײז

 ,ייז רַאֿפ טרעטיצעג ןבָאה עלַא זַא ,ןעוועג

 יז זיא .הניד -- ןהאל ןוֿפ רעטכָאט ַא טַאהעג ךיוא טָאה ֿבקעי

 לָאמ עלַא יז זיא ,ענייש ַא רעייז ןוא עקיצנייא-ןייא ןַא םיא ַײב ןעוועג

 -כעט יד רַאֿפ ךיז ןזַײוװ ןוא ןריצַאּפש םכש ןייק ןרָאֿפעג טָאטש ןיא

 ןעזרעד לָאמ ַא יז טָאה .םכש ןוֿפ רעטכעט יד ןעז ןוא טָאטש ןוֿפ רעט

 -נַייא ךיז רע טָאה .ןוז סרומח גינעק םעד ,םכש ןוֿפ ץנירּפנױרק רעד

 ,ריא ןָא ןבעל טנַאקעג טשינ טָאה רע !רָאג זיב ריא ןיא טבילעג

 זיא -- ןהניד טדערעגוצ רע טָאה .ןעקנירט טשינ ןוא ןסע טשינ

 טָאה רע ןוא .ןַײרַא ץַאלַאּפ ןַײז ןיא ןעגנַאגעג םייהַא םיא טיִמ יז

 :רעטָאֿפ םוצ ץנירּפ רעד טגָאז .טמעשרַאֿפ טרָאד יז

 ךיא לעװ טשינַא ,בַײװ ַא רַאֿפ לדיימ סָאד רימ םענ ,עטַאט --

 .ןברַאטש
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 ,טמעשרַאֿפ רעטכָאט ןַײז טָאה ןעמ זַא ,טרעהעג טָאה ֿבקעי זַא
 רָאנ ןעזָאל, :טכַארטעג ךיז רעבָא ,טגָאזעג טשינ רָאג רע טָאה
 ...?*דלעֿפ ןוֿפ ןעמוק םייהַא רעדניק ענַײמ

 רַאֿפ טַאהעג ארומ טָאה ,םכש ןוֿפ גינעק רעד ,רומח רעבָא
 רעייז טמעשרַאֿפ טָאה ,ץנירּפ רעד ,ןוז ןַײז סָאװ ,רעדניק סֿבקעי
 לָאז רע זַא ,םיא וצ טגָאז ןוא ןֿבקעי וצ קעװַא רע זיא .רעטסעווש
 טעװ ,ץנירּפניױרק םעד ןוז ןַײז בַיײו ַא רַאֿפ רעטכָאט יד ןבענּפָא
 :ֿבקעי טגָאז .םכש ןוֿפ ןיגינעק יד ןרעוו יז

 ןַײמ ךיא לעװ ,ןַײז רייגמ ךיז טעװ ריא זַא .ןדִיי ןענַײז רימ --
 .טשינ ךיא ליוו ,טשינ ביוא ;ןוז ןַײד טימ ןכַאמ הנותח רעטכָאט

 .ןעוועג רייגמ ךיז ןבָאה ןוא טכש ןוֿפ טַײל יד ןעגנַאגעג ןענַײז
 ,ןהניד טימ ןרָאװעג ןתח ַא זיא םכש ץנירּפ רעד ןוא

 ,עשַאּפ רעד ןוֿפ רעדניק סֿבקעי ןעמוקעג םייהַא ןענַײז לַײװרעד
 רעייז טמעשרַאֿפ טָאה ,ןוז סגינעק םעד ,םכש זַאי טרעהרעד ייז ןבָאה
 ןוא ,ױל ןוא ןועמש ,רעדירב ייווצ ןעגנַאגעג ןענַײז .רעטסעווש
 יד ןלַאֿפַאב ןענַײז ןוא סנגיוב ןוא ןלַײֿפ יד ןָאטעגנָא ךיז ןבָאה
 -עגקעװוַא ,טעגרהעגסיוא טָאטש ןוֿפ ןענױשרַאּפסנַאמ עלַא ןוא טָאטש
 יז טכַארבעג םייהַא ןוא רעדניר יד טימ ןסּפעש יד ייז ַײב ןעמונ
 ןבָאה ייז סָאװ ,טרעהרעד סָאד טָאה רעטָאֿפ רעד יװ .רעטָאֿפ םעד
 :ןעַײרש וצ ןביױהעגנָא רע טָאה ,ןָאטעג

 .ןעוועג רייגמ ךָאד ךיז ןכָאה ייז --- ?ןָאטעג ריא טָאה סָאװ ---
 !ןבָאה הנותח ןהניד טימ טלָאװעג ךָאד טָאה ץנירּפ רעד ןוא

 : טרעֿפטנעעגּפָא ייז ןבָאה
 ַא יו ןעמעשרַאֿפ רעטסעווש רעזדנוא ןזָאל ןלעוו רימ ,סָאװ ---

 | | ? טסניד
 .:טגָאזעג רע טָאה ,טכער ןבָאה ייז זַא ,ןענַאטשרַאֿפ ֿבקעי טָאה
 -געמַאזוצ ךיז ןלעוו םינכש יד זַא ,ןָאט ריא טעװ סָאװ ןוא ---

 ךָאד ןענַײז רימ ?ןטלַאװ המחלמ זדנוא רעביא ןעמוק ןוא ןעמענ
 | | .ךס ַא ייז ןוא קיניײװ

 :טסעֿפ טרעֿפטנעעגּפָא ןוא טלעטשעגֿפױא רעדירב יד ךיז ןבָאה
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 !ןעז רימ ןלעוװ ,ןצמוק ייז ןזָאל ---

 ףעזעג רע טָאה ,רעדניק ענַײז ףיוא טקוקעג ֿבקעי טָאה --

 סע ןוא .ןגיושעג רע טָאה -- ןוָאלרַאֿפ ייז ףיוא ךיז ןעק רע וַא

 טַאהעג ארומ טָאה ןעמ םערָאװ ,ןעמוקעג טשינ רענייק עקַאט זיא

 | | ,רעדירב יד רַאֿפ
 9שרַאװ שמוח ןופ ךעלהשעמ ךוּב ןופ

 רעצירפש רודנגיבַא

 - "ףעדניק רַאפ ךעלהשעמ ןוא שמוח ,, ןופ

 תישארוב

 ןעמעלַא רַאֿפ .גנַאֿפנָא ןיא .בייהנָא ןיא -- תיסשארב
 | -- ץלַא רַאֿפ

 ,שינעקירט רַאֿפ ,טײקסַאג רַאֿפ .סטלַאק רַאֿפ ,סמערַאװ רַאֿפ

 -- שינרעטצניֿפ רַאֿפ ,טכיל רַאֿפ .שינעקיטש רַאֿפ ,טֿפול רַאֿפ

 | !סעּפע רַאֿפ

 !סע ףערט ,ונ ? סניױזַא סָאװ ,ֹונ

 ?סעפע רַאֿפ ,סעּפע טָאה ןֿפָארטעג ,סעפע סָאװ

 רַאֿפ .סטלַאק רַאֿפ ,סמערַאװ רַאֿפ .ץלַא רַאֿפ .ןעמעלַא רַאֿפ

 ,ןעו ךָאנ .טכירעגמוא ןוא ,םעצולּפ ןֹוא .טכיל רַאֿפ ,שינרעטצניֿפ

 -- סע טסייה יוװ ,בייהנָא ןיא ,גנַאֿפנָא ןיא

 -- !תישארב

 -- !טָא ןוא ,דלַאב ןוא ,טָארט ַא ,ןַאּפש ַא ,טכַארט ַא ,רעלק ַא

 ,גנָאֿפנָא ןיא ,בייהנָא ןיא -- תישארב

 ' טָאה
 טָאג

 -- דרעוו טימ ,עביל טימ --- ןֿפַאשַאב
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 ,למיה םעד

 הרפ יד

 :טָאבעג סטָאג ןוא

 "! טכיל ןרעוו לָאז;

 .טונימ רעקיבלעז רעד ןיא טכיל ןרָאװעג זיא'ס ןוא

 ,טוג ןעוועג זיא'ס ןוא

 ,גָאז ןייא ןוא ,יצ ןייא ןוא

 טנװָא ןעוועג זיא'ס ןוא

 -- ןגרָאמירֿפ ןעוועג זיא'ס ןוא

 ,גָאט ןייא

 ןטֿפניֿפ ןיא ןוא ןטרעֿפ ןיא ,ןטירד ןיא ,גָאט ןטייווצ ןיא ןוא

 ,ןריובעג ןוא ןֿפַאשעג ץלַא --

 ןטסקעז ןיא ןרָאװעג ןֿפַאשַאב טשרע זיא שטנעמ רעד ןוא

 :תבש ֿברע ןיא .,גָאט

 "טלע יד -- הווח ןוא ,סעדייז יד ןוֿפ רעטסטלע רעד -- םדָא

 ,סעבָאב יד ןוֿפ עטס

 -- טוג רעייז ןעוועג זיא'ס ןוא

 ,טונימ רעטצעל רעד וצ זיב ענעֿפַאשַאב סָאד

 -- גָאט ןטצעל םוצ זיב ןָא גנַאֿפנָא ןוֿפ

 ,טנווָא ןעוועג זיא'ס ןוא

 -- ןגרָאמירֿפ ןעוועג זיא'ס ןוא

 .גָאט ןטסקעז םעד

 עי

 גָאט רעד -- טקילײהעג ןרָאװעג זיא גָאט רעטעביז רעד ןוא

 .ור ןוֿפ

 .טשטנעבעג ןרָאװעג זיא גָאט רעטעביז רעד ןוא

 ךיז ןבָאה -- ןשטנעמ ייוצ עטשרע יד -- הווח ןוא םדָא ןוא

 .טשטנעמעג

 .תבש טכַאמעג ךיז ןבָאה ייז ןוא
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 סעבָאב יד ןוֿפ עטסטלע יד ןוא ,סעדייז יד ןוֿפ רעטסטלע רעד
 טשטנעמעג ךיז ,ןדײרֿפ ןיא ,ןדע-ױג ןיא טריצַאּפשעגמורַא ןבָאה
 .תבש ךיז טכַאמעג -- טשטנעבעג ןוא

 עי יי יי

 ןוֿפ תויח עלַא ןוֿפ רעגילק ןעוועג טלָאמעד זיא גנַאלש יד ןוא

 ,דלעֿפ םעד

 ,דלעה ַא ,םכח ַא ןַײז טלָאװעג רעבָא יז טָאה

 ,עלעּפעק סָאד ןהווח טײרדרַאֿפ טָאה יז ןוא

 .עלעּפע םענוֿפ ןסע וצ

 -- גנַאל ןוא סיורג יװ -- גנַאלש יד זיא
 ,גנַאר ריא ןוֿפ ּפָארַא

 ;לּפעק ריא וצ יו -- לּפערט ןטשרעטנוא ןרעטנוא זיב

 -- חומ ריא ,המכח ריא ןֿפלָאהעג טשינ טָאה'ס ןוא

 ,ךיוב

 ןֿפױא ךיז ןקור רָאנ ,ןייג טנָאקעג טשינ רעמ ןיוש טָאה יז

 טשינ סטוג ןייק םעד ןוֿפ זיא ןעמדָא ןוא ןהווח ךיוא ןוא

 | -- ןעמוקעגסױרַא

 .ןעמונעג עלעּפע םענעי ןוֿפ םיוב םוצ ךיז ןבָאה ייז

 ,גנַאב ןָאטעג ייז טָאה ךָאנרעד ןוא

 .גנַאלש יד טגלַאֿפעג ןבָאה ייז סָאװ

 ןבילקעג טשינ תחנ ןייק ןיוש ןבָאה ייז ןוא

 ןבילבעג ענעסימשעגּפָא יו ןענַײז ייז

 ןטרָאג םעד ןוֿפ .םיוב וצ םיוב ןוֿפ ןרָאװעג טגָאיעג ןענַײז יז

 ןדע-זג םעד ןוֿפ ,ןטרָאג ןרעַײט םעד ןוֿפ ,ןדע ןוֿפ

 ןדיישעצ טוומעג ךיז ייז ןבָאה

 טשינ רועיש ןבָאה ייז זַא ,ןרָאװעג ןֿפרָאװעגסױרַא ןענַײז ייז

 .ןבילקעג רענייב יד

 .ןבירטרַאֿפ ןוא טגָאירַאֿפ ןרָאװעג ןענַײז ייז ןוא



 ץיֿפָארגָאילביּביַאיב

 ןַײז --- יקציבזיא) ןַאבזיא לאומש

 ןיא 1905 ןריובעג ,(ןעמָאנ-עילימַאפ

 ,קעװַאלצָאלװ ןיא ןגיוצרעד ,ןיניטסָאג

 ,"רמושה, ןיא ןַײרַא רָאי 13 יד וצ
 .ןייק ןרעטלע יד טימ קעװַא 1921 ןיא
 טצעזַאב ךיז 1927 רעבָא ,לארשי-ץרא

 -ַאמָאו ןוא רעלייצרעד .קרָאײוינ ןיא

 עשירָאטסיה עסיורג ןופ ךיוא ,טסינ

 טרעדליש רע ּוװ ,רקיעב ,ןעמעלבָארּפ
 ןשיװצ ןסױטשנעמַאזוצ יד טפארק טימ

 -עד ךָאנ ,עטקירדעגרעטנוא ןוא ןרַאה

 יד טלעטשעגרָאפ המחלמ-טלעו רעט2
 ןטלַאּפש ןדיי עלַאגעלמוא יװ ,עידעגַארט

 רעבַארַא ןופ רערעדליש רעטוג .ןעמי
 ייר א ,ןדִיי טימ ןעגנולצַאב ערעייז ןיא

 טצעזעגרעביא ןעמ טָאה ענַײז רצכיב

 ,שינַאּפש ,שילגנע ,תירבע ןיא
: 4 

 1889 'בעג ,יקסניטָאבַאשז רימידַאלװ
 -וינ ַײב 1940 קעװַא ןוא סעדָא ןיא

 -יפ ףטסשימרוטש יד ןופ זיא ,קרָאי

 ןוא רענדער א יװ .םזינויצ ןיא ןרוג

 ןטסקרַאטש םוצ טצנַאלגעג רעבַײרש
 ןיא ךיוא טָאה רע רֶצבָא ,שיסור ףיוא

 .רענעט עלענַאיצָאמע ןגָאלשעגנָא שידִיי

 ןענַאמָאר ןוא קיטסיצילבוּפ ןַײז ןיא
 ליש רֶצ ּוװ ,ןןשמש ןיא רקיע רעד

 רעד יװ ,טפַאהועטסַײמ טרעד

 דובכ ןשידִיי ןרַאפ ןַײא ךיז טלעטש

 -השקשינ ןײלַא זיא םִייוג יד ןשיװצ

 ,..םִיֹוו יד טימ טשימעגסיוא :קיד
 ,1917 ןפַאשעג ,ןָאיגעל ןשידִיי ןַײז ןיא

 ןופ ןריטנולָאװ ןענופעג ךיז ןבָאה

 יז ןׁשיװצ ןוא ,רעדנעל ענעדיישרַאּפ

 -ירש עשידִיי ןרָאװעג עכעלטע ןענַײז
 םירפא ןוא רעפנטװ עשיז ײװ ,סרצב

 .סָאװ

 טכַארבעגנַײרַא ןבָאה עכלעוו ,ךַאברעױא

 ,י"א ןופ טסַײג ןיא עזָארּפ ןוא רעדיל
 צצ

 1883 'בעג ,(ירעה) שריה ,רעלקעס

 ַא טָאה ,עיצילַאג-חרזמ ,עלסינַאטס ַײב
 ,ןדייזרעטלע ןַײו ַײב טנרעלעג טַײצ

 ,םירפס ןופ רבחמ ,רעַײרש לװַײּפ 'ר

 "מה, ןיא רעטעבראטימ ןוא רעוט-ללכ

 -ליב רעכעלטלעװ וצ רעבירַא זיא ,"דיג
 "ךרָאנ ןייק 1902 טרעדנַאװעגסיױא .גנוד

 רעבָא ,ץנעדורּפסירוי טנרעלעג ,עקירעמא

 רוטַאקָאװדַא ןריציטקַארּפ וצ טָאטשנַא

 יידיי ןוא רעשיערבעה א ןרָאװעג רָאג

 םוצ גנוגײנ א טימ ,רעבַײרש רעש

 'רָאפ, ןיא וליפֲא ,רענַאשז-רעטאעט

 טובעד עמַאס םוצ רע טָאה "סטרעװ

 ןיא,, ,גָאלָאנָאמ ַא טקורדעג 1907 ןיא
 | ,"ןטייק ענעדלָאג

 ,סרעטקַאנײא טימ 1908 ןביוהעגנָא

 .ס .ה זיא ,טלעװרעטנוא ןֹוא בנג לקוי

 "ַאנָאיצַאנ ןוא רעשירָאטסיה וצ קעװַא

 יָאר ןוא םשה שודיק וצ ,עמארד רעל

 וצ טפאשקנעב טימ סעמַארד עשיטנַאמ
 ,ענַײז סעמארד עכעלט9צ .סעיצידַארט

 טצעזעגרעביא טָאה ןײלַא רע עכלעוו
 צג טליּפשעג ןענַײז ,שיערבעה ףיוא

 סצרַאװש סירָאמ רעקרָאיוינ ןיא ןרַאװ

 ,ייא ,"המיבה, ןיא ןוא רעטאעט-טסנוק
 -ָנ טכַאמעג ךיוא זיא'ס רעכלעוו ןופ

 . .רוכזי -- םליפ א ןרָאװ
 1925 ןצנישרעד ,ןעמארד דנעב 4
 סרעלקעס ןריטנעזערּפ ,י"נ ןיא 8

 געװ רעד יװ ,ענַײז ןעגנופאש עטסלעב

 ,חנ רָאיַאמ ,העיסנ סקידצ םעד ,טָאג וצ

 סעמַארד ענַײז .א"א וחירי ןופ בחר

 ,טכרָאפרָע סיױרַא-ןפור
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 ַאוויי םַײּב טֿפַאשלעזעג"רוטַארעטיל רעד ןוֿפ

 ַאליט ןידנַײרֿפ עטוג רעזדנוא קעווַא זיא 1982 ַײמ ןטס20 םעד 40
 דוד רעוטיָאוװיי ןקירָאיגנַאל ןוֿפ ױרֿפ יד .,ה"ש יקסנַאירוט-ןיטסוק
 עריא טימ ןעמַאװצ טָאה יז ןעמָאנ סנעמעוו ףיוא ,ה"ע יקסנַאירוט
 יד טנענַאמרעּפ ןרידיסבוס וצ דנָאֿפ ַא טרילבַאטע רעדניק עֿבושח
 רעד טָאה העֿבש ךָאנ .רוטַארעטיל רעשידַיי רעד ןוֿפ קרעוורעטסומ
 -וצ ,יקסנאירוט ןָאעל ר"ד ,דנַאֿפ-קסנַאירוט דוד ןוֿפ רעײטשרָאֿפ
 תוירחֲא יד ןעמענוצרעביא ןסָאלשַאב ,רעדירב ענַײז טימ ןעמַאז
 ןעמָאנ סעמַאמ רעד ןבעגוצוצ טגײלעגרָאֿפ ןוא דנָאֿפ םעד רַאֿפ
 .ליּפשַײב ַא רַאֿפ םוטעמוא ןעניד געמ ןרעטלע וצ גנויצַאב ַאזַא
 -ַאּר לאומש ,קרעוורעמסומ יד ןוֿפ רָאטקַאדער רעד טָאה סָאד ןוא
 יד וצ רֿבק םַײב טרַאװטסיײרט ןַײז ןיא טקירדעגסיוא .,יקסנַאשז
 -לעזעג-רוטַארעטיל רעד ןוֿפ ןעמָאנ ןיא ,תרטֿפנ רעד ךָאנ םישולש
 .אוויי-טוטיטסניא ןכעלטֿפַאשנסיוװ ןשידַי ןוא טֿפַאש

 םורַא ױזַא טעװ ,קרעװרעטסומ יד טרידיסבוס סָאװ ,דנַאֿפ רעד
 ןוֿפ דנַאֿפקסנַאירוט דוד ןוא (ןיטסוק) אליט :ןסייה האלהו םויהמ
 ןיז יד

 .סומ יד זא ,טרעלקרעד ןיוש לָאמ עקיליצמוא טָאה עיצקַאדער יד םגה 40

 ןיא סָאד ןעװ וליפַא ,ןעגנופאש עקיבלעז יז לָאמ 2 טינ ןקורז קרעװצרטס

 ןענַאמרעד וצ קיטײנ רעדנוזַאב סָאד זיא ,ךוב ןופ עמעט רעד בילוצ קיטיינ

 ףיוא ןעגנופאש רעטרעדנוה לַײװ ,הׂשווי עשיכנת ,דנַאב ןטס91 םַײב ,טציא

 | .ךדנעב 90 עקיטציאיזיב יד ןיא טקורדעג ןענַײז ןװיטָאמ עשיכנת

 טרעװ 1982 רעבמעװָאנ ןט7 םעד סָאװ ,טייהנגעלעג רעד וצ
 ןוֿפ קרעוהעטסומ יד ןוֿפ רָאי 25 סערַײא-סָאנעוב ןיא טרעַײֿפעג
 -סומ יד ןוֿפ עיצקאדער יד טיוא-טקירד ,רוטַארעטיל רעשידִיי רעד
 ןיא ןעגנוקצַאב עלעדייא יד רַאֿפ קנַאד ןקיצרַאה ריא קרעוורעט
 ,טרעדנירג עריא ןוֿפ טלעטשעגנַײא ,ָארויּפָאטַאלז ַײרעקורד רעד
 ,םיׂשרוי ערעייז ןוֿפ טצעזעגרָאֿפ ,ה"ע ֿבקעי ןוא דוד רעדירב יד
 לא ךֹאװ סדוד ךרוד סנטצעל ןוא ָאטרעבלַא ןעמָאנ ןטימ עדייב
 ,ףױט-םוי השמ ,ורָאי עטצעל יד ןוֿפ טסיּפיטַאניל םעד קנַאד ַא
 רעדנוזאב ראג ןוא ,טעברַא רעד ןוֿפ ליוװ ןרַאֿפ ןליוו ןטוג ןַײז רַאֿפ
 ןוא טטנרע ןַײז רַאֿפ ,שטיוװָאקוװעל ןָאעל רעסילש ןרַאֿפ גנונעקרענָא
 ,רָאפ 25 צצנַאג יד ןוֿפ טעבױא רעלעדייא רעד ןיא תוירחַא סיורג
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 רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןופ קרעוװרעטסומ
 דנַאפ .ץישפיל ףסוי וֿפ עידיסבוס טימ ןענישרעד 8

 קרעוװרעטסומ יד ןענַײשרעד דנַאב ןט0ס79 ןוֿפ ןוא

 דנַאֿפײיקסנַאירוט דוד ןוא (ןיטסוק) אליט ןוֿפ טרידיסבוס

 יקסנַאשזָאר לאומש ןוֿפ עיצקַאדער רעד רעטנוא

 (ןטַײז 312) עגַאלפיוא עט2 ,ןטֿפירש 'גסיוא -- רעגניטע המלש

 (ןטַײז 216) עגַאלפיױא עט3 ,רעדילסקלָאֿפ 'דִיי --- יקסווַאשערַאוװ קרַאמ

 (ןטַײז (256) צגַאלפיױא עט2 ,ןטֿפירש 'גסיוא -- גרעבמָאנ .ד .ה

 (ןטַײז 256) עגַאלפיוא עט3 ,ישילשה ןימינב תועסמ -- עלעדנעמ
 (ןטַײז 208) גַאלפיױא עט2 ,ןטֿפירש ענעבילקעגסיוא -- סודַײנ בייל

 (ןטַײז 256) עגַאלפיוא עט3 ,סיזירק עלעסָאי -- ןָאזעניד ֿבקעי
 - (וז 272) ילפיוא עט2 ,ןטֿפירש ענעבילקעגסיוא -- ןָאזרעדָארב השמ
 (ןטַײז 256) עגַאלפיוא עט2 ,ךוב-אבב --- רוחב והילא

 (ןטַײז 352) עגַאלפױא עט3 ןטֿפירש ענעבילקעגסיוא -- יקסניפ דוד

 (ןטַײז 216) עגַאלפיוא עט2 ,ןטֿפירש ענעבילקעגסיוא --- גורֿפ ןועמש !
 (ןטַײז 272) עגַאלפיוא עט3 ,טרעדנוהרָאי ןט19 ןיא -- ץרּפ .ל .י

 (ןטַײז 212) צגַאלפיוא עט2 ,טרעדנוהרָאי ןט20 ןיא -- ץרפ .ל י

 (ןטַײז 240) עגַאלפױא עט2 ,ןטֿפירש 'גסיוא -- דלעֿפנעזָאר סירָאמ

 (ןטַײז 272) עגַאלפיוא עט2 ,רעֿפעֿפ -- קירַאכ -- ןײטשֿפָאה

 (ןטַײז 202) עגַאלפיוא עט2 ,קישזומ ידִיי רעד --- רָאטקעּפס יכדרמ

 (ןטַײז 352) ,ןטֿפירש ענעבילקעגסיוא -- קיווייל .ה

 (ןטַײז 272) עגַאלפיױא עט3 ,לדנעמ םחנמ -- םכילע םולש

 (ןטַײז 256) צגַאלפיוא עט2 ,ןטֿפירש 'גסיוא -- ןעדַאֿפדלַאג םהרֿבַא
 גרעבנעדלָאג רעה -- יִאבַאר .א ,יקָאטנעק -- ץרַאװש י י

 (ןטַײז 312) עגַאלפיױא עט2 ,(עקירעמַא ןיא ןרענָאיפ)

 (ןטַײז 384 ,ןטֿפירש ענעבילקעגסיוא -- קילַאיב .נ .ח

 (ןטַײז 296) .ןטֿפירש ענעבילקעגסיוא -- יקסדנַא .ש

 (ןטַײז 256) ,רעמורק רעד עקשיֿפ --- םירֿפס-רכומ עלעדנעמ

 (ןטַײז 416) .רעדלעוו עשיליוּפ ןיא -- ושָאטַאּפָא ףסוי
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 (ןטַײז 304) ,ןטֿפירש ענעבילקעגסיוא -- ןעזייר ןמלז

 (ןטַײז 320 ,ןטֿפירש ענעבילקעגסיוא -- שָאוהי

 - (ןטַײז 352) ,תונורכז -- לימַאה לקילג

 (ןטַײז 288) עגַאלפױא עטב ,רעקיכלימ רעד היֿבט -- םכילע םולש

 (ןטַײז 320) עגַאלפיוא עט2 ןטֿפירש 'גסיוא -- ןעזייר םהרֿבַא

 (ןטַײז 416) עיגָאלָאטנַא -- עיזעָאּפ רעשידִיי רעד ןיא ױרֿפ יד

 (יזז 224) עגַאלפיוא עט2 ,תויׂשעמ-ירופ"ס -- רעוועלצַארב ןמחנ יר

 (ןטַײז 3200) עניטנעגרַא ןיא -- ןָאסרעּפלַא יכדרמ

 (ןטַײז 336) ןטֿפירש ענעבילקעגסיוא --- ןייבששריה ץרפ

 (ןטַײז 264) עיגָאלָאטנַא -- דיל ןיא שידִיי

 (ןטַײז 320 רעמיר לוװַאז ,רעדמערֿפ רעד -- ָאשיירָאב םחנמ

 (ןטַײז 464 לארׂשי תנידמ -- טכַאוורעד קלָאֿפ ַא ןעוו

 (ןטַײז 272) עיגָאלָאטנַא -- הלכשה חסונ

 (ןטַײז 352) תונורכז ,ןעגנולייצרעד ,רעדיל -- שטיווָאלַאגעס .ז

 (ןטַײז 368) 1602 ןוֿפ ,ךוב-השעמ

 (ןטַײז 328) .סרע?גומוע --- יקסוװַאשרַאװ רזוע :עיצַאּפוקָא רעטנוא

 (ןטַײז 256 ןטעָאּפ 14 ןוא עיווָאזָאמ/ןיטשרוב .מ :ןברוח ברע

 (ןטַײז 432) עיגָאלָאטנַא -- עמַארד ,עזָארּפ ,עיזעָאּפ :ןברוח

 (ןטַײז 326) עמַארד ;עזָארּפ ,עיזעָאּפ/דנַאטשֿפױא ןוא דנַאטשרעדיװ

 (ןטַײז 384) ןעייסע ,עזָארּפ ,רעדיל -- רעגנַאמ קיציא
 (ןטַײז 320) ןטֿפירש ענעבילקעגטיוא -- ןָאסלעגרעב דוד

 (ןטַײז 288) קיריל ,קיטירק ,רָאמוה -- רידַאנ השמ
 (ןטַײז 320) עיגָאלָאטנַא -- עזָארּפ ןוא עיזעָאּפ 'דַיי ןץא דניק סָאד
 ןטַײז 288) טורקער 'דִיי רעטשרע ,לכיט-ןרעטש -- דלעֿפנסקַא .י
 (ןטַײז 304) עיגָאלָאטנַא ,ןרעַײֿפ ןשיווצ םיטילּפ

 (ןטַײז 202) לינָאלָאטנַא ,עטלצרָאוועגנַײא ןוא עטלצרָאוועגסיוא
 (ןטַײז 260) עיגָאלָאטנַא ,שינַאקירֿפַא-סורד

 (ןטַײז 400) טלעוװ רעסיורג רעד וצ לטעטש ןוֿפ -- שַא םולש
 (ןטַײז 224) ליגָאלָאטנַא ,טקירעמַא ןיא רוד-רעטעברַא רעד

 (ןטַײז 368 שטַײט-ײרֿבע -- הניארו הניאצ
 (ןטַײז 272) עיגָאלָאטנַא -- שינעלישט
 (ןטַײז 568) לארׂשי רָאי 25 ,דנַאל םענעגייא םעד ןיא



 (ןטַײז 264) ןַאמָאר ,סעזָאמ לקנָא -- שַא םולש 6

 (ןטַײז 352) סעמַארד 3 -- ןידרָאג ֿבקעי (7

 (ןטַײז 352) עיגָאלָאטנַא -- שינַאיליזַארב (8

 (ןטַײז 368) יכנָא .י .ז ,ןרָאהנײיא .ד ,רעטַײװ .א :רוד וצ רוד ןוֿפ (9

 (ןטַײז 416) ןטֿפירש ענעבילקעגסיוא --- ךַײרנַײװ סקַאמ 0

 (ןטַײז 248) עיגָאלָאטנַא -- גנילירֿפ ןשטיטעווָאס ןיא 1

 | (ןטַײז 448) עיגָאלָאטנַא -- שידַאנַאק (2
 (ןטַײז 336) ןטֿפיװש עגעבילקעגסיוא -- ןוָאטַאנגיא דוד (3

 (ןטַײז 280) גרעבנַײֿפ ביל -- הֿבושּת וצ עיצולָאווער ןוֿפ (4

 (ןטַײז 312) ןטֿפירש ענעבילקעגסיוא -- רעגניז .י י (5

 (ןטַײז 320) עיגָאלָאטיַא / דלעֿפ ןוֿפ םולח רעד -- שיניטנעגרַא 6

 /  (ןטַײז 320) ןטֿפירש ענעבילקעגסיוא -- קַאבלוק השמ (7
 (ןטַײז 304) עיגָאלָאטנַא -- םָארגָאּפ ןיא (8

 (ןטַײז 320) ןטֿפירש ענעבילקעגסיוא -- סרעקיטירק ערעזדנוא 9

 (ןטַײז 496) +עיניטנעגרַא דנַאב רעט2 / טנעוו עשיטָאטש ןזעיווט 0

 (ןטַײז 3600) עיגָאלָאטנַא -- רעדניק ןוא ןרעטלע 1

 (ןטַײז 288) עיגָאלָאטנַא / ןדַײ ַײב םילשמ 2

 (ןטַײז 224) עיגָאלָאטנַא / ךמע רַאֿפ ןעגנַאזעג 3

 (ןטַײז 272) עיגָאלָאטנַא / שינַאקירעמַא-דרָאנ 4

 .(ןטַײז 256) 'טיל 'דִיי רעד ןוֿפ / לארשי-ץרא ןייק דַײי א טייג 5

 לארׂשי ,עּפָארײא ,עקירעמַא ןיא "עגנוי יד, ןוֿפ גנילירֿפ רעד 6

 (ןטַײז 320)

 7 = ראל (ןטַײז 2566) תמא ןַא ףױא רעטכעלעג 7

 דנַאלָאה ,עיגלעב ,דנַאלגנע ,ךַײרקנַארֿפ / שיעּפָארײא-ֿברעמ (78

 (ןטַײז (336)

 (ןטַײז 288) עיגָאלָאטנַא ,רוטַארעטיל רעשידִיי רעד ןיא 1939 9

 | (ןטַײז 304) רוטַארעטיל רעשידִיי רעד ןיא עשרַאוו 0

 (ןטַײז 2400 רעטכעלעג ךרוד תמא רעד 1

 (ןטַײז 240 רעדיל ,תויׂשעמ-סקלָאֿפ ,תונורכז -- קנורט .' 2( 

 (ןטַײז 240) סרעטקַאנײא 12 / טקַא ןייא ןיא ןבעל סָאד (3

 (ןטַײז 240) רוטַארעטיל רעשידִיי רעד ןיא ענליוו (4



 (ןטַײז 240) תוצוֿפּת יד ןיא לארׂשי
 (ןטַײז 240) ןזַי עטנלע

 (ןטַײז 240) השורי עשידיסח

 (ןטַײז 240 רוטַארעטיל רעשידִיי רעד ןיא ששינעמור

 (ןטַײז 248) עיגָאלָאטנא / סרעלטעצַאק

 (ןטַײז 240) קימעלָאּפ--טערטרָאּפ--קיטירק

 (ןטַײז 240) השורי עשיכנת

 קרעװרעטסומ דנַאב רעד טָא ןענַײשרעד ךָאנ טעוו 2
 .אבוק -- ייוגורוא -- עקיסקעמ

 : ןענַײז 1983 רַאֿפ קרעװרעטסומ דנעב 4 יד

 עקינירטּפָא
 געט עקידֿבוט-סוי יד

 סעיגָאלַאעדיא עכעלזעידיי

 ךעלמטעטש
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